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B1....1gilrı.: 

Dün Çekilen Piy2.ngo nu
maralan 9 uncu Sayfada 

Türkiye - Fransa Arasınd·a Temaslar 
Antakya ve isken derun için 

Ankarada Fikir Miida 
velesine Baslandı 

Temaslar Ahenkli ve 
dürüst Bir Hava içinde 
Cereyan Etmektedir 

Antakya ve lakenderun hakkında bir ay kadar önce 
Paria aefaretimiz vuıtaaile Franaa hükUmetine v~rciiği. 
miz notanın cevabı hcnü-ı Ankaraya gelmemiştir. Fakat 
cevabın bir, iki güne kadar gelmeai beklenmektedir. 

[ Fransız Sefiri 1 

M. Henri Ponıot 
Nota Paria aefaretimiz va 

1 •ıtaaile tevdi edilıniı olduğu ,r-rır~~~~a~;:;.~~mz~---:uır:-::::rı 
için teamül mucibince ceva . 

Hariciye Vekilimiz. T evlik 
Riiftü Araa 

bm da Paria aefaretimize ve
rilmesi galip bir ihtimaldir. 

Nota henüz sefaretimize 
verilmemiş olmakla beraber 
iki taraf devlet adamları a. 
rasmda Sancak meselesi hak 
kında ilk temaslar ve fikir 
müdaveleleri başlamıştır 
Bu temaslar ahenkli ve dost 

------------..bir hava içinde cereyan 

Yunanistanda 
Meta sas 
Rejimi 

Ahmeı Emin YALMAN 

D ünkü nyrmızda Atina 

t b muhabirimizin bir mek • 
u u ~-.ı M h b. . · G 
1 M t k'· u a ınmız, ene -

ra e a ıaa._ . t ' b"l 
~·vılle ıne ı . 

mektedir. N etkenin iki 

raf ar9sıng~ s~.~do~~~~~--..ııilNP'illlı*" ~iltfiClır:Jea. teift Mecdlfrie \te ve ., 
ile Suriye arasında iyi kom 
şuluk münasebetleri kurul 
masına yol açacağına şüphe 
edilemez. 

Balkan ordular. 
ıharpte tek kumanda 

alt.na girecekmiş 

Bükreşte Neler Konuşuldu 7 

Dört Dev!et Arasında Asker ve 

Zabit Mübadelesi de Kararlaşmış 
Londra, 11 (A.A) - Röyter Ajansına Bi.ikreşten bil 

diriliyor: 
Balkan Erkanıharbiye Reisleri konferansı, doı t devle

tin teşriki mesaisini istihdaieden mühim kararlar ittıhaz 
etmiştir. 

Harp vukuunda Balkan ordularının r.:=;;;
bir tek kumanda altında bulunması il 1 -----------.ı 
neselesmin d~ ~alled.ildiği, ~iğer ta- ı C eliJ Bayar 
aftan, erkamharbıye reıslerinın, ı • 
lort devletten birine icabında yardım 1 

·dilmesini kolaylaştırmak maksadiy 
e ayni çap ve modelde silah ve mu. 
ıimmat kabulü hakkında da mutabık 
aldıklan ve Balkan ordularının teş 
ıki mesaisini hazırlamak için zabit 
e hatta asker mübadele edecekleri 
ıldirilmektedir. 

Askeri it birliği 

BUkreş, 11 (A.A.- - Havas ajansı 
ldiriyor: 
Balkan Antantı m~mleketlerinin 
drAnP.·~ ...,. • ..,..... ,.. 
...._. ...._... iiti.111.ı .... temeldir. 
;allhfyettar mahfiller bu konferaııa 
ıakkmda büyük bir ketumiyet muha 
aza etmekte iseler de, haber alındı
:ına göre, dört devlet dış bakanı ara 
ındaki görüşme esnasında tespit edil 
niş olan kararlar çerçevesi içinde sU 
' l teşriki mesai için memnuniyeb 
nucip neticeler elde edilmiş bulun -
laktadır. 

Kabine Dün 
Toplandı h~·~~- memleketımıze ,. q•lkan 

bırlıgıne kartı beslediği duygu • 
lara dair dikkate değer malumat f.tazı itler Hak~da 

• ihtiyat kaydi 
Matlrit civannın büyülı mıltyaata mulaHal haritcuı 1 Anadolu ajansının notu: 

iktısat Vekili 
Bir Nutuk 
Söyliyecek 

veriyordu. Karaı 1'6.- V -rdı 
Muhabirimizden aynca husu • Ankara, 11 (A.A.) -. lcra vekm':" 

ıl bir mektup aldık. Bu ekt ri heyeti bugün Bqvekil Ismet lnö-
tan tunu anlıyoruz: Yum h~P· nünün bqkanlığı .altında toplanmış 
lcumet mahafil" T" k nan lu • ve bazı görüşmelerde bulunmuş ve 

Madrit önünde sebat ~r~;!:ı:;;rı~:.:::; 
. ı, ur gazete e • . 

1 
. t' 

rın~e ve bilhaHa (TAN) da Yu· bu ı§lere ait karar ar vel'IIll§ ır. 
nanıstana ve yeni Yunan rejimi
ne kartı dostluktan batka duy • 
gular bulunduiuna ihtimal ver • 
mektedirler. Hatta (TAN) ın Yu 
naniatana ıirmeıi bir aralık me
n~ilmit, ancak •on ıünlerde ye
nıd~n müsaade olunmuttur. 

Böyle bir anlaemamaziık husule 
gelmesine kendi heeabmııza çok mü • 
teessi~. (TAN), Balkan birliği si -
)'asetinı candan benimaiyen bir ga • 
~tedir. Gayelerinin, bir Balkan mem
leketine girmesi menedilecek derecede 
yanlış anlaıılması bizim için çok acı
dır. 

M. Kemalpaşada 
Tevkifler Yapıldı 

M. Kemalpa§a, 11 (TAN muhabi
rinden) - Burada geçenlerde birta
kım yobaz ruhlu kimseler duvarlara 
eski harflerle garip ibareli kağıt -
lar yapıştırmışlardı. Bugüne kadar 
yapılan araştırmalar neticesinde suç~ 
lular meydana çıkanlrp yakalanmı§ -
lardır. Bunlar, burada mühim mev· 
kileri bulunan Hidayet ve arkadaş. 

landır. Maksattan bu hareketlerile 
hükumeti meşgul etmekmiş. 

ve mukavemet 
devam ediyor 

Hariciye Nazırı Zaferden Ümit 
Kesmediklerini Söyledi 

Londra, 11 (Radyo) - Madrit hükumeti bugün bir resmi 
tebliğ netrederek, asiler tarafından tehre yapılan bütün taar
ruzların krnlıp püskürtüldüğünü bildirdi. Buna mukabil asile
rin bir tebliiinde de Madridin sukut ettiği haber veriliyordu. 

Lisbondan gelen bir habere göre r-------------
A ............._......... Madrit dahilinde, asiler lehine bir Bugün bombardıman faaliyeti bir 

G eneral Metaksasm 4: Ağustos- YENİ BİR hareket olmuş, fakat hükumet kuv- kat daha artmıştır. 
tanberi Yunanistanda tat • TEFRİKA y A vetleri bu isyanı bastırmışlardır. Fa· ı Asileri 'hata mı? 

bik ettiği siyaset, memleketimizde kat bu haberi başka hiçbir kaynak le ---.::::----•---~ 
bUyilk bir alaka ile ve en dürüst mu- BAŞLIYORUZ yit etmem.i§tlr. Bununla beraber Madrit, Kasa del 
vaffakıyet temennilerile takip edil- Kaınpoya giren asileri ihata ettiğini 
mektedir. Gerek Yunanistana ve gc. Şehzade Hep bombardıman bildiriyor. 
rek yeni rejimine kar9r dostluktan Sevil radyosu bir Rus tangmm General Delland da dünkü radyo 
ba9ka duygu beslememiz için hiçbir Ha ı ı· ı tekrar biler tarafından zaptolundu- tebliğinde Madrldi zaptetmenin pek 
•ebep tasavvur edilemez. tunu haber veriyor. Madridin verdi· kolay olmıyacağıru bildiriyor. 

Şurasına şüphe yoktur ki, General Korlnınr bir lıorsanlıL laareh- ği malftmata göre lallerin on altı~~ Madrit önünde 
Metaksaıı, seri karar ve icraaWe kom. ll " i hUk\l tçil zllennı ------
ıu memleketi, lspanya vaziyetine dili- tile b'lflıyan, m~ıhiı '"!icaJele- ='be, aaı::::: bo~~n et - Nevyork, 11 (Radyo) - BUkdmet 
:mekten ve kardeoln karde,le boğu9- ler ealluuına wıren, Bızaıu .a- miştir. Bundan başka, nasyonalistle çiler Madrit etrafmda sebat etmekte 
Jnası tehlikesinden kurtarım§tır. Bun raylalannın muhıeıem hayahna rin topçu kuvvetleri bllldimetçilerin dir. Hariciye nazın Del Vayo bugün 
dan ~aonra da istikrar temin edecek ın· ~L-• _J J ha B ' bir Lo dr 

.... ıur111 cuen 11e ua •onra ur- Toledo ve Segovia köprUlerindeki n a gazetesine telefonla be -
faydalı i§lerle uğrq~ştı~. . . •a •araylannın lnıytu bir lröfe- mevzilerini fasılasız bombardıman Yanatta bulunmq ve hilkftmetin za-

Bu faydalı netice hıç §Upbesız mü- •İnde •önüp gitl b · acera. ferden emin oldu~·nu söylemiatir. 
nakaşa hliriyetinden epeyce fedakar· en ır m etmişlerdir. 6"' ~ 

lık pah ~~miştir. Hürriyet PEK YAKINDA Duman bulutları 
insanıar en &Ttuk ~~et, en yük· "TAN,, SÜTUNLARINDA 
aek hedeftir. Fakat hüiriyetin fay - Bombardıman, bazı dakikalarda o 
talı olnuuu, bir muhitte karşılıklı OKUYACAKSINIZ. derece şiddet kesbetmiştir ki, Madrit 

' :CA.ıtası 8 incide] .......... ......_~ tamamiyle duman ile örtülmü§tür. 

• • 
Atına, 11 (Hususi) - Buradaki 

Ispanya elçiliği dün üstünde kral ar
ması bulunan milli Ispanya bayrağı
nı çekmif tiı". 

Marep.l Fevzi Çakmağın 

ziyaretleri 

Bükref, 11 (A.A.) - Anadolu A
Jansının hususi muhabiri bildirıyor: 

Bu sabah Mareşal Fevzi Çakmak 
yanında refikası, Türkiye l'~l çisi. mih 
mandar General Mıhail ve refakatin
de bulunan genel kurmayımız erkani 

[Aticası 8 incide] 

Ankara, 11 (Tan) - Küçük sttn'at 
ler kongresıni yarın (buglın) iktisat 
Vekili açacaktır. 

Ankara, 11 (A.A.) - Kiıçiık san

atlar ve elişleri kongresi dolayısile 
lktısat Vekili Celal Bayar. yann tam 
saat l O da bu mevzu üzcrınde milhim 
bir nutuk SÖ) lıyecck ve sözleri An
kara radyosu ile neşredılccektır. 

==:::::~==:====:::::::.::======·~==================::;:======~-======== 

"T AN,,ın Antakya ve 
iskenderun Filmi 

TAN'ın Antakyaya aiden Foto Muhabiri ora 
da bin mütkülatla bir film çelaniştir. Bu film 
bu aktamdan itibaren Sümer Sinemasındr 
göaterilecektir. 

TAN'ın Foto Muiıabiı i Remzi Ar, on beş gün kada S 
1 .• d r ancagıı 

her tarafını dolaştı. Sancak PO ısın en gızli olarak ve b k 
.1 IJ N 'h ırç? teh ilkeler ıöze alarak fı m a ı. ı ayet Sancak pol' · F M 

. 1. . k ' . ısı oto ~•habı 
rimızl yakalıyarak e ınoen ma ınesınl aldı ve k d' . L 

. . en ısını 'ludut d 
,ına attı. Fakat Fot•.> l\1L habırımiz aldığı filmleri lzlıc • 
lstanbula getlrmlye muvaffak oldu. g 8 kacır ı 

Bu filmi, bu akfamdan ltıbaren SUmer s· 
;r,· ınemasında seyrer!ı 

ce.ız. 

FiLM NASIL ALINOI? 
TAN Muhabirinin bu filmi alışı bıu:ta b . 

O .. kU "TAN d b ' -r n aşa hır 11 
un " a u maceranın ilk kısımla . l~cerat 

si olarak okumuştunuz. BugUn yedinci sa ~ını, Rernıı Ar'ın ifad 
halariyle karşılaşacak&ınıı.. y ada daha meraklı ra' 

~--------------------~ 



A nka.ra, 11 (Hususi muhabiri
miz yazıyor) - Tetkik edil

mekte olan ve bugünkü adı "Askerlik 
Mükellefiyeti Çağındaki Vatandaşla -
rm Askerlik Kanunu,, olan projenin 
yepyeni bir hükmü, şüphesiz ki, 
Türk kadınına haya m her sahasında 
olduğu gı'bi, vatan müdafaası me\•ZU
unda da geniş ve mes'uliyetli vazife
ler vermiş bulunmasıdır. Yalnız aca
ba, yeni projeden evvel ve elimizde 
mer'i olan kanuni mevzuatla, Türk 
kadım bu §erefe eri§mi9 değil midir? 

Türlıkufunun ıaliıhiyetli bir ida
reciıi diyor ki: 

K anatlanmış ve uçan bir nesil 
yaratmak için, Türk Hava 

Kurumunun, motörsüz uçuş hareketi
ni yapmak ve öğretmek gayesile kur
duğu Tilrkkuşunun ealihiyetli bir ida
~cisi yeni proje hakkında şunları 

6Öylüyor: 
"- Yeni projenin askerliğin bazı 

!5Ubelerinden kadınlarımıza da mükel
lefiyetler vereceğini işitiyoruz. Yalnız 
bu hadise, Türk kadınlığı için büsbü
t.Un yeni bi.r hadise değildir: ÇünkU 
Kamutayın 12 - 6 - 936 tarihinde ka
bul etmiş olduğu 3052 numaralı ka -
nun, Türk kadmma hava subayı ol
mak hakkını vermiş bulunuyor.,, 

Bu lranunun ana hatları 

•ı htlyat Subay ve A8kerl Me-
murlar Kanununun dördüncü 

maddeainin değf§tirilmeııine dair olan 
bu kanun projesi, TUrkku,undan (C) 
brövesi almaya muvaffak olanlara, 
muayyen bir stajdan sonra muvazzaf 
uteğmen olmak hakkmı vermekte -
dlr. Maddedeki hUkmUn hulbıun ıu
dur: 

1
'- YUksek yelken ur;u,J JÖr~ 

(C) brovMI alanlar iktidar ve ehli
yetleri tasdik kılmarak yanubay 
nubedllirler. Hava ihtiyat yarsubay
Jan hava mektebinde daha altı ay 
hizmet görürler. Bu mUddeti muvaf
fakıyetle bitirenler, muvazzaf yanru
baylar hakkındaki ,erait daireıeinde 
asteğmen nasbolunurlar.,. 

Ve, kanunun bu maddeei, 'Tilrkku
~unda yüksek yelken uçu9u görerek 
C brövesi alanlar .. diye mutlak bir 
hüküm koymuş. Tilrldcuşunda da ka
dmlar da Uye olarak çalışmakta bu
lunmut olduklarından kadmlanmrzm 
muvazzaf hava zabitliği bu madde ile 
kanuni imkan altma girmektedir. 
İlk kadın tayyarecimiz B&yan Sabiha 
Gökçen bu imklnm memlekete kazan
dırdığı bir 'kıymettir 

Vasıtasız Vergi 
Kanunlannın Bir
leştirilmesi için 
Ankara, 11 (TAN) - Maliye Ve

kAleti mali tetkik heyeti vasıtasız ver
gi kanunlarmm birleştirilmesi etra -
fmdaki tetkiklerine devam etmekte -
dir. Vekllet, bu vergilere alt kanun 
hükümlerinin birleştirilmesinde Fra.n-

sadan getirtmif olduğu mUtehassısm 
verdiği raporu da gözönünde bÜlun -
duracaktır. Bu tetkikat sonunda elde 
edilecek neticeler ayrı bir kanun pro
jesi halinde Meclise teklif edilmekle 
beraber bütün vasıta.c;ız vergi kanun
ları da bu projenin ihtiva edeceği hü
kümlere göre yeni haftan tadil oluna
caktır. Yapılacak bu tadilatla ver
gilerin tarh. tahakkuk ve tahsil işle
rinde mükellefe daha ziyade kolaylık 
temin edilmiş olacaktır. 

Maliye Vekaleti bundan haşka mu -
amele ve 'kazanç vergilerinde yapıla
cak değişikliklere dair olan layihaları 
yeniden gözden gec:irmek üzere Mec
listen geri alacaktır. Vekalet sanaıri 
hayatı tir.erinde gayrimüsait tesirleri 
görUlen muamele vergisini bugUnkU 
ihtiyaçlara cevap verebilecek bir şek
le 8okabilmek için yeniden tadil ede· 
cektir. Muamele Vergisi Kanunu 
küçilk san'atiarrn lAyıkı veçhile hima
yesini temin için hazırlanmış bulu
nan Küçük San'atlar Kanun projesine 
mütenazır bir şekle sokulacaktrr. 

lbrahimağa 
Çayırına 
Dökülen Çöpler 
Kadıköy, Haydarpaşa ve havalisi

nin çöpleri tbrahimağa çayırma atıl
mı9, fakat MecidiyeköyU ve havalisin 
de olduğu gı'bi tbrahimağa çf.yın et
ırafındaki halk ta taa!fUnden ve si
nekten bizar olmıya başlıyarak nla -
kadar makamlara şikayette bulun -
muşlardır. 

Belediye temizlik işleri mUdilrlUğü. 
bu tiklyetlerl muhik sörmUt ve bu 
havalinin çöpleri için Merdivenköyün 
de rnettt1k bir a~oca~ bulunarak 
burası imha istasyonu olarak kurul
mu§tur. Dünden itibaren Ibrahimağa 
çayırındaki çöpler yeni istasyona ta
ommaya başlanılmıetır. 

Mütarekenin Y ıldönümü 
Münaıebetiyle Merasim 
DUn mUtarekenin ytldönUmU mU • 

nasebetile Beyoğlundaki Sent Antu -
van ve Ingiliz protestan kiliselerinde 
ruhani ayin yapılmıştır. Ayinlerde 
8efaret ve konsolosluk erkanı, ve ko
loniler bulunmuştur. Aynca saat l l 
de Feriköydekl katolik mezarlığında 
Harbiumumide maktul düşen Fransız 
askerlerinin hatırasını anmak için 
dikilen bir abidenin resmi küşadı ya
pılmıştır, Küşat merasiminde Fran -
sız kolonisile sefaret erkanı ve eski 
muharipler hazır bulunmuşlardır. 

Ücret Alacak Maliye 
T eblii Memurları 

Yeni maliye teşkilatı kanununuQ. 
maliye memurları hakkında koyduğu 
hilkümlerin tatbikatına başlanmış -
tır. Bundan sonra tahakkuk, tahstl, 
tebliğ memurlan, piyade ve silvarl 
tahsildarlar, şube tahsildarlan ücrete 
tlbi tutulacaklardır. 

....._.....,........,._..._ • .. - ,_. b'3t ..., ..... ........_ 

YAN L iŞ M 1 ?! 
~ .............. --=ır...:ır.zr.ar-•~ ...... .-...-...._._._..., 

Kahve ve Talebe 
Oireniyoruz ki talebenin kahve

lere iidip oturmasının onüne geçil· 
mek isteniyor. Bunun için de po
lisin, talebeyi kahvesine kabul eden 
kahvecileri cezalandırması ileri sU
rütuyor. 

Bir pedagoji, belki bir sosyoloji 
lflnin !dl bir zabıta va-k'ası haline 
indlrilivermesiyle halledileceğini 

:zannetmek, gözUnU kapayıp kim
Mnin kendini ıörmediğini zannet
meye benzer. 

Cerçi talebenin kahvehanelere 
gitmesi muzir bir feydir. Lakin 
düşünülecek şey yalnız 'ençlerin 
kahveye nasıl &itmenıelerı deiil, ni
çin ııttiiidir. Bundan evvel de 
ayni talebe, klüplere &itmekten nıe
nedilmişti. O yasağın neticesidir 

ki gençlerin ekserisi kahvelere dö
küldü. Şimdi kahvelere &•tnıesi de 

yasak edilmek isteniyor. Cüzel! 

LA.kin bu yasalı koymadan vı tat
bik etmeden evvel onların nereye 

ıidıceklerini dilJünmek ıerektir. 

Zira binlerce gencin bof vakitlerini 
90kakta dol~makta yahut derse 
çafıfmakla geçireceğini tahmin et
mek safderunluk olur. 

Cöz önünde duran kahvelere git
mekten menedilen ıınçlere vakit 
geçirecek daha temiz bir yer gös
termezsek, korkulur ki kfthveler 
kadar bile kontrol& ti.bi olmıyan ve 
ıençlik için daha çok muhataralı 

yerlere aitmesinler. 
Bu endişemiz yanlış mı? 

TAN 

1 ahlisiye umum mü-
dürlüğü, beş senelik 

plan üzerindeki çalışn1aları
na yeni bir hız vermiıtir. Ça 
nakkalede Galata burnuna 
ve Edremitte Baba burnuna 
yeni fen erler konacaktır. 

Bu iki son sistem fener için 60,000 
liralık tahsisat ayrılmıştır. Aynca 
motörlü can kurtaran ısmarlanacak -
trr. Beş senelik programın üç sene
liği bitmiştir. 938 senesi içinde pro
gram tamamlanacaktır. 

Birinci beş senelik programla ihti
yaçlar tamamlanamıyacağından, bi • 
rinci beş sene bitince ikinci bet sene
lik plan hazırlanacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan tesisata 
400.000 lira sarfolunmuştur. On se
nelik faaliyet için 1,500,000 lira sar
folunacağı tahmin edilm~tedir. 

Belediye Gelir
ı /erini Çoğaita-
1 cak 7 edbirler 

M alta)'l ziyaret eclt>cPk filomuzun hazırhklan tamarnlanmıştrr. Ya
, .uz Amiral gemiıııl Ue Adatepe, Tına.ztepe, KO<'atepe ve Zafer 

torpidolan Haydarpaşa önünde de~~emlşlerdir. Sfayahate iştirak ede
cek denlza.ltı ~emlleriıniz, birkaç gün once hareket edecekler ve anafilo
ya Malta.da. iltihak edt:<'eklerdlr. 

Bir köpek 
beş kişiyi 

ısırdı 
Dün Kıztaşında bir köpek kudur • 

muş ve o civardan geçenleri bir hayli 
telaşa vermiştir. Başı boş dolaşan kö 
pek, bir aralık Şehzadebaşına doğru 
koşmaya başlamış ve o civarda rast 
geldiği beş kiniyi ısırmıştır. KCipck 
nihayet güçlükle öldürülmüş ve yara 
lılar tedavi altına alınmıştır. 

Bu Yılın Tütün 
Biyasası Çok 
Hararetlidir 
Tütün işlerilc meşgul olan §irket 

ve tüccarların hemen hepsi Ege piya
sası üzerinde hazırlıklarını tamamla
makla meşguldürler. Büyük •irket -
lerin mıntakadaki tesbit muamelele
ri bitmiştir. 

Bağlı bulunduklan fabrikaların 
konsümuyon vaziyetlerindeki te -
beddUl üzerine bazı Amerika şirk~t -
leri lı.mirde piyasada mevcut stokla
rı milbayaaya başlamı§lardır. Bu •ir 
ketler son hafta içinde 400,000 kilo 
tütün almışlardır. Bu suroUe Eğe mm 
takasında satılmamış stok kalmamış 
gibidir,. 

Almanyadaki Reemtsma trüstU 
için de yerli fabrikalardan biri Sam
sun - Bafra ve Erbaada yerli muta
vassıtlar elinde mevcut tütünleri top 
lamıştır. Böylece piyasada mevcut 
stokların hepsi bağlanmış bulunmak
tadır. 

Du'tr.Mbftı\':l.a lstan'bUhr tne bir sis 
tabakası kaplamıştır. Yalnız sis va -
purlarm seferlerine mani olmamıştır. 
Bununla. beraber Ayvalığa giden Ban
dırma vapuru büyük bir tehlike atlat 
mıştır. 

Istanbuldan Ayvalığa gitmek üze
re evvelki akşam hareket eden Ban -
dınna vapuru, dün sabah saat dört 
buçuk raddelerinde Marmara adası 
önüne gelmiştir. Bu esnada bu civa
n kesif bir sis kaplamış, bu yUzden 
vapur karaya oturmuştur. Vapurun 
karaya oturması yolcular ara.unda te
laş uyandırmıştır. 

-vapurun karaya oturduğu limana 
bildirilmiş, lazımgelen tedbirler alın
mıştır. Ancak sisler dağılınca vapur 
muhtelif manevralar yapmış ve sa
at 9 da kendi kendine karadan kur
tuımu,, yoluna devanı etmiştir. Sis -
il havaların daha birkaç gün devam 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Denize Düttü, Bojuldu 
Havuzlarda çalışan 60 yaşlarında 

Halil ile arlcadlfı Mustafa, ta.mir edil
mekte olan Bursa vapuruna uzatıl
mış kalastan geçerlerken muvazene
lerini kaybederek denize düşmüşler
dir. Bunlardan Halil kurtarılmış fa
kat Mustafa sular arasında kaybolup 
gitmiştir. Cesedi henUz bulunama -
mıştır· 

Ramazan Pazarte&iye 
tsta.nbul MüftUlUğünden: 
tkinciteşrinin on altıncı pazartesi 

günü Ramazanı şerifin iptidası oldu
ğu ilan olunur. 

Dahiliye Vekaleti, belediyelerin a
lakadar oldukları şehirlerde uhde
lerine terettüp eden vazifeleri daha 
iyi görebilmeleri ve şehirlerin her 
noktadan daha ziyade kalkınmaları i
çin her şeyden önce belediye gelirle
rini çoğaltmaya lüzum görmüştür. 

Vekalet tarafından bu maksatla 
mühim bir proje hazırlanılmıştır. Bal 
kan ve A\TUpa belediyelerinde tatbik 
edilen usulleri ve asri sistemleri ih
tiva eden bu proje hakkında Anka -
ra, lzmir, tstanbul gibi belediyelerin 
de miltalcatan sofulmuş, cevaplan 
ahnmıııtır. 

Proje yakında Millet Meclisine ve
rilecektir. __ .. __ _ 
Muammer, Şehir Tiyatro

sundan Aynldı 
Şehir tiyatrosu operet artistlerin

den Muammer Rul}en, Uç yilz lira üc
retle Turhal şeker fabrikasında bir 
vazifeye tayin edilmigtir. Muamm;", 
tiyatro müdürlüğüm~ ; .. tu.ıııa.mesı~ı 
göndPr"';9aı-. ~ugUnlerde yenı vazı
fesine gidecektır. 

Torik ve Palamut Akını 
Devam Ediyor 

Palamut ve torik bolluğu devam 
etmektedir. Torikler Yunanistarı, 

Bulgaristan ve Italyada iyi müşteri 
bulduğundan her gün ihracat yapıl
maktadır. 

Dalyancılarm söylediklerine göre, 
bazı günler Boğaza o kadar çok pa -
lamut ve torik sürüleri gelmektedir 
ki, tutulanlar bunun yUr.de onu nis
betinde bile değildir. 

Maarifte Dört Yeni Tayin 

Gelenbevi orta mektebi tarih mual
limliğine tarih encümen katibi HuHl
si, kız lisesi müdür muavinliğine ri
yaziye muallimi Nedime. Fatih orta 
mektebi Fransızca muallimliğine An
kara muallim mektebi muallimlerin -
den Mevhibe ve İngilizce .muallimli • 
ğine kız lisesi muallim stajiyerlcrin
den Fa.tma Meliha tayin edilmişler -
dir. 

Takribi bir hesaba göre, bugUn 
memlekette yedi, yedi buçuk milyon 
kiloluk bir stok vardır. Bunun 7 mil 
yon kilosu Istanbuldadır. Bu yedi 
milyon kilonun dört milyon ki -
lodan fazlası Alınanyadaki trilstle eli 
ier bazı fabrikalara satılmıştır. Lfj\kVi/.\ll~HAVAI 

1,500,000 kilo Çekoslovakya rejisi
nin milbayaasma karşılıktır. Fakat 
bu rejiye teslim edilecek 1,250.000 
kilo iken laakal 2 milyon kiloluk bir 
tütün imalata vermek lazımıdır. 

Geri kalan bir milyon kilo tütün de 
Polonya 800 bin kiloluk mUnakasası
na ofertoludur. 

12 lkinciteuin -
p~RSEMBE Bugilnkü hava: BULUTLU 

11 inci •1 Gün: 317 Katım: S 
1355 Hicri 1352 Rami 

Şaban: 215 30 Birincitetrin 
Güneş: 6,44 - Oile: 11,58 
Ilrindi: 14,37 - Akıam: 15.54 

1 Yatsı: 18,28 - Imılk: 5,02 

12 - 11 - Y3G -
Siyaset alemi 

Filistin Meaelesi 
• ngntere tarafından Filistin• 
1 gönderilen Tahkik Heyeti K11• 

düse muvasalat etmis bulunulor. :tıı
kllterenin tanırunı!J ve bitaraf siyasi· 
!erinden müteşekkll olan bu Tahkik 
Heyetinin \·azlfesl FUlstin halla Ue 
temas ederf'k orada ya.5ıyan bUtün 
&nasınn şikayetlerini dinlemek, bu 
şikayetleri tahkik ettikten sonra 
bir rapor vererek ki ikayetler iı;in· 
de haıktı olanlara karsı alınacak ted· 
biJ".leri tavsi)·e etmektir. 

Fakat heyetin bu nzifeyi ifa et· 
mesine karsı şim<liden birtakım engel· 
ler gerilmiştir. 

Bunlann en -nUhlmml AraplanD 
heyete karşı boykotaj tatbikına karar 
venneltridir. Araplann en miihinı 
dlleği, Yahudi muhaceretinln durdu· 
nıJma.4'r idi. Araplar bu yüzden altı 
ay hıglltere Ue mücadele ettiler ,.e 
muhaceret meselesini hayati bir me
sele saydıklarmr gösterdUer. 

tkt taraf arasında \'Ukubu1an mu -
cadele bir hayli ~tlndJ. Filistin gibi 
a\'UŞ içi kadar memlekete mğl

nan, fakat ekseriyeti t.eşkil eden ''e 
bu )'Urda en sağlam bağlarla bağlı ol .. 
duğunu gösteren, nihayet her neye 
m~ olursa olsun haklannı mUdafaa) a 
azmeden Araplar, davalannı, en-ela 
bUt1ln Araplık alemine benlmsetmt, 
ve bütün Araplık lleminbı :tngUtere 
ile mtlnasebetıerinden lsttf ade etmlve 
a z m e t t 1 f 1 n ı aksi takdtrde 
b U t U n bu münasebetleri boz· 
maya muktedir oldufunu göstemıi~ 
tir. Bu suretle FUfstfn Araplannm 
davası, mahalli bir dava oJmaktan çı
karak bütUn Araplık ilemlnin mühim 
bir davası olmak mahlyettni kazan .. 
dı. 

Arap daVll8ma bu mahiyeti kazan
dıran imillerden biri Kral İbnissout, 
Kral Gazi, lmam Yahya, Maverl)'1 
ErdUn Devlet Reisi Emir Abdullahna 
Flllstln Araplannı sükunete davet 
ve lngiJterenln hUsnünl) etine inanma. 
~·ı ta\'si;re etmeleridir. Ge~i Mısır, 
hu saydı~mız devletler arasmda yer 
almadı. Fakat bütün lHısmn bu Arap 
de\·Jetlerile birfflde hareket etmeme • 
sbıln Mı~plftrl ~hal d.-J!lldir. ~ 
.Hbkümet RPisi Nahha11 Pıuıanın hu !lf• 
rada Mısırdır bltlunmitması bu ~~P" 
lt'rin en mühimlerindPn biridir. Vok• 
sa Mısınn ela mant>n hu harPket,e ı~ 
tirald her 'iiphenln fe\•kfndedlr. nti· 
tun Mısır mathuatmın nf'!'.iri;\·at:ı. Mı· 
~ırhlann hislerini ap~ık ifa.de ediyor• 

Fllhıtin Araplarmm mUeadelp,yf \19 

umumi gre,i fi~ etttktf!n sonr- ""' 
defa Tahkik HPVf!tlne '°'"'' OO;\ knt.aJ 
tatbik f'tmelerl ·,.,,. uphe yok ki df"" 
rfn aJr•'u.wnflllf"r yapacı1~trr. 

Buıiin verilen malômııta ~lSl'f', 

Arap Yük~ek Komitesinin \'l'n116 
OO;\·kota i kararı neffoesimle hfçhlı' 
Arap, Tahkik lle~·etf ile teımRs etrnl· 
:recıek ve hiçbir sorguya cevap Tf'r• 

mlvec~tir. 

hk görünüşte Araplar aleyhinde 
görünen bu tedbir, ha.klkatte Fillsthl 
ülkesinde emniyet ve asayişin teeMb 
etmıyeceğlnJ göstermek baknnmdall 
en bü)1ik ehemınlyett ha.lzdil'. Çiinktl 
boykot.ajr mücadele takip edecek ve 
bu mücadele eski mahiyeti yenJdd 
~. 

Onun için Yilbek Arap Komltesl4 
nJ bu karanndan vazgeçirmek lçbl 
mUhlm teşebbllsler vukubulacafl nıo
hakkak sayıllJ'. Bu teşebbfüılerln _., 
men verip vermlyec.efl ~lmdlllk nır 
U~m dt'~Udir. Vaziyet bir hayll nıll -
hlmdlr. Ve netlef! arsmlusal bir~ 
hlyetl haiz ola<'.aktır. 

ômer Rıza DOCRU L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•• :nnlr !jlrket ve mu~ 
komiseri SUnırl fehrtmiı.dett" 

Nafıa ~irket ve müesseseleri ~~ 
fettl,Uğine ta:Jin edilmiştir. sur-
yakında &ehrlmlze gelerek işe ~ 
caktrr. 

••• 
Arif isminde bir tayfa, s.r-1· 

bumu önünde bağlı bir _. 
törden nhtıma dtışmu.,, abr ~ 
~tır. 

• • 
Y eşllköy nahiy~lne hail• ıuıt: 

ta • k'' " Un L-Jedh'e JI• eya oyun lftı • ıı--

dutlan lc;ine alınması haJdaDda1'i ~ol 
rar İcra Vekilleri Heyetlnee 

Binaenaleyh elde stok kalmaması, 
tütün rekoltemizin kemiyet itibarile 
çok, keyfiyet itibarile de iyi olması 
dolayısile bu seneki tütün piyasamız 
r.ok hararetli olacaktır. 

Dl1n hava kısmen bulutlu, ekseri -
yetle açık geçmiştir. Rasat merkezi
nin tespit ettiğine göre bugün de ha
va· kısmen açık, kısmen bulutlu ola
caktır. Memleketimizde ise umumi
yetle hava ayni şekilde geçecek, bazı 
yerlerde yağmur yağacaktır. RUzgar 
poyrazdan esecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 766, en çok sı -

=~~: 15, en az 6 derece tespit edil- ı =::_....= .., -...•z ,,,,.,,,,-
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Viyana kongresi başlarken 
Londrada bir tebliğ neşredildi 
lngiltere ve Lehistan: 
Avrupanın iki bloka ayrıl
masının fena neticeler 
vereceği kanaatindeler 

Londra, 11 (Radyo)- Bugün! 
r( d ün) Viyanada üçler kc.ngresi 
bafla.dı. İtalya, Avustıırya ve 

Maca.ri•tan arasında yapılan bu 
kongrede mühim meseleler ko
nutulduğu füphesizdir. Şimdilik 
kongre sonunda netredilecek res 
mi tebliğe intizar edilmekle b e -
ra.ber Viyana m üzakereler.ine 
muvazi olarak bura.da da Lehis
tan ile İngiltere arasında müza • 

Uzak ŞarkJa 
Muharebe 
Başladı 

Yakında Mühim Askeri Ha. 
rekata Girişilecek 

kereler yapılmaktadır. Pekin, 11 (A.A.) - Reuter ajan-
sından: 

Mongolistan ve Mançurinin 30.000 
kişiye baliğ olan ve tayyare ve tank
larla takviye edilmiş bulunan krtaa
tının Suiyuan eyaletini zaptetmiş ve 

Bu münasebetle Hariciye Nazın 
Eden bir tebliğ neşretti. Bunda, Le
histan Hariciye Nazırile İngiltere Ha
riciyesi arasında yapılan görüşmeler
de Avrupanın siyasi vaziyetinin göz. 
den geçirildiği ve ara yerde fikir ve cephe ~~u~una taa_rruz ~tmiş _olduk
görüş mutabakati bulunduğunun an- lan bıldınlmektedır. Şıddetli mu
la.şıldığt, bu arada yeni Lokarno me- h&rebeler olmuş ve rivayete göre, 
selesinin de müzakere edildiği bildiril- Mongollarla Manlfurililer, ağır zayi
ınektedir. Leh ve İngiliz Hariciye ata uğradıktan S'Jnra ric'ate mecbur 
Nazırla.n,, Avrupanm ilki ayn bloka ay ol~u:~ardır. 
rtlmasmm sulh için çok fena bir neti- . e ·ın, 11 (~.A.) -:- Hariciye Neza
ce vereceği mütaleasmda da fikir be- reti: yakında _ıcra cdı~e_cek askeri ha-
raberliği izhar etmiştir. ~ka~ dolayısı~le dahılı Mongolistan 

V . d ıle cıvarındakı mmt:ıkaların muvak-
ıyana a ~ 

Lo dr 11 (R d ) _ B katen seyyahlara kapanacagını ilfı.n n a, a yo uraya etmi ti 
gelen haberlere göre Viyana kongre- ş r_. _______ _ 
ıinde Avusturya, İtalya ve Macaris
tan arasında bilhassa §U noktalar e
hemmiyetle konuşulmaktadır: 

ı - Kouexur emnıyet mese!esın
de nasıl bir yol tutulacağı, 2 - Bol
tevizme karşı müdafaa, 3 - İktisa
di birlik ve beraberlik. 

Viyana mahafili Avusturya ve Ma
caristan tahtlarına Habsburglarm ge
tirileceği haberlerini de tekzip edi
yor. 

. \fuacaristanm silAhlanınası mesele-
111 zeı-ıı.;ı .;J 

akt d 
" •ıe nazari olarak durul -m a ır. 

Habe, imparatoru 1eretır .... 
Viyana,, 11 (A.A.) - Avusturya 

Başvekili Şu§nig tarafından Kont Ci
yano ve Macar ricali şerefine veri • 
I~ üya:fette Habeşistan İmparator _ 
lugunun tanınması demek olan sözler 
urfedilmiş ve yakında Romaya gi _ 
decek olan Macar Hükumet Naibi, İ
talya Kralına (Habeşistan İmparato
ru) unvanlle hitap edecektir. 

lngiltere ile l talya araıında mü
zakereler ba,lamıf ! 

Londra, 11 (A.A.) - Hariciye Ne
ureti mahafili, M. Ciyano'nun yakın 
da Londraya gelmesi ihtimalinden 
bahsetmektedir. 

Deyli Meyil gazetesi, Akdenizde 
bir anlaşmaya varmak maksadile İn
giltere ile ltalya arasmda mü:ı:akerc
lere başlanmış olduğunu '>ildiriyor. 
lngiliz hükO.metinin bu hususta tek
lifler dahi yaptığı, ve bunların şimdi 
'.Akdenizde mevcut kuvvetlerin mik • 
tarını muhafazaya ve iki memleket 
menfaat bölgelerinin yazılı zamanlar 
altına alınmasına matuf bul•ınuyor. 
t ., F .,.;.;;.:tte ranıa 

Londra, 11 (Radyo)- Bahriye Na 
ım Samuel Hor, Avam Kanarasın
da, tngiltere ile Fransa arasında hiç 
bir askeri anlaşma rabıt.ast olmadı
ğını, vaziyet mecbur ettiği takdirde 
böyle bir şeyin hatıra gekbileceğini 
ıöyleraiştir. --------

Maliye Tahıildarlarınm Sa
yısı Çoğaltılacak 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -
Vergi tahsildarlarının çoğaltılması 
zarureti hasıl olmuş, Hükumet. Mec
lise milracaat ederek 'bütçede mevkuf 
tutulan 200 tahsildar ile 260 tahsilat 
katibinin Maliye Vekaleti emrine ve
rilmesini istemiştir. 

Adli Kanunlar 
Değişecek 

Millet Mectıst1111; 12: .. Kaç 
Layiha Verildi 

Ankara. 11 (Tan muhabirinden) -
Ceza kanununun bazı madd~leri ara
l!llndaki tezatları kaldırmak üzere ha
zırlanan layiha Meclise verildi. Bu li.
yihanm en mühim maddesi olarak, 
işlediği muhtelif hafif hapis cezasını 
müstelzim olan suçlar için suçluya 
verilecek cezanın miktarı hakimin 
kanaatine bırakılmıştır. 
Meşhut cürümlere ait kanunun da 

birinci maddesinin tadili hakkında 
bir layiha Meclise verilmiştir. Ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 174, 
175 ve 365 inci maddelerinin de tadi
li hakkında bir layiha hazırlanıp Mec
lise gönderilmiştir. Bu 18.yihaya göre, 
ilk tahkikatın açılmasına dair olan 
karara, maznun tarafından asliye 
mahkemesi reisliği nezdinde itiraz 
edile bilecektir. 

Tütün 
Satışları 
İzmir, 11 (A.A.) _ Tütün satış -

lan hararetle devam etmektedir. Şim
diye kadar 16,5 milyon kilo tütün sa
tılmıştır. Yalnız Milasta bir milyon 
340 bin, Manisada bir milyon, Tur -
guUuda yanm milyon satılmıştır. Fi
yatlar normaldir. 

KÜÇÜK . HARiCİ 

HABERLER 

Roman yada nazırların 

mes'uliyeti ve muha
kemeleri için bir k'Lnun ha-
zırlanıyor. 

• • 
Roman ya hükumeti ihti

kara karşı şiddetli bir 
mücadele açmış, yüzd11 otuz
dan fazla para kazanılması 
yasak edilmiştir. 

• • 
Yugoslav~a __ Kral Naibi 

evvelkı gun Hırvat li
deri Doktor Maçeki katul et
miştir. 

• '* 

Lehistan Başkumandanı 
Ceneral Snıigliye ma

raşallık rütbesi, merasimle 
tevcih edilmiştir. 

• • 
Yeni Arnavut luk kabi

nesi mecliste itinıat 
reyini almıştır. Yeni Başvekil 
bilhassa ltalya ile dostane 
münasebatta devam edilece
ğini söyleınittir. 

• • 
• ngilterede faşist kıya. 

1 fetile gezmek, nüına~ 
yişler yapmak yasak edilıniş
tir. 

• • 
Suudi Arabistan ile Mı

sır arasında bir an
ıa,ma yapılmıftır. 

Rua , Hariciye Komioer~ 1 

M . Uavıt Lıtvınot 

Litvinofa Lenin 
Nişanı Verildi 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği merkezi icra komitesi bür05U· 
nun dünkil heyeti umumiye toplan -

tısında, dışişleri komiseri Litvinof'a 

Lenin nişanı verilmiştir. 

Litvinof, bu merasim münasebetiy
le söylediği bir nutukta umumi b:ırış 
hakkında mütalealar yürüttükten 
sonra sözlerini şu suretle bitirmiş • 
tir 
"- Bana gelince, bugün bana bah 

şedilen şerefe gelecekte de kendimi la 
yik gösterebilmek için yine eskisi gi
bi barış için mücadeleye devam ede
ceğim.,, 

Büyük Harp 
Mütarekesi 

Londra, 11 (A.A.) - Mütareke -
llin yıldönUmü, mutat merasimle te~ 
it edilmiştir. Kral ile kardeşlerı, 

harp maktülleri abidesi önün~eki me
rasimde hazır bulunmuşlardır. Km -
lın annesi kraliçe Mari ise, dahiliye 
nezaretinin balkonundan seyretmiş -
tir. lialk, iki dakika silkfıt etmiştir. 
liava, sok güzel idi. 

- TIMARHANE 
Şairlerin, Feylesofların mabedidir. 

HÜSEYiN RAH Mi 
Ostad Hüseyin Rahmi'nin bu pek güzel hikayesini 

Bugün (A YDAB1R) mecmuannda okuyunuz. 

Ati na Türk Sefaretinde 

Cümhuriyet bayramımız münasebetile Atina elçiliğimizde de merasim 
yapılmış, Türk kolonisi, sefir Ruşen Eşrefe bayram tebrikine gitmişler
dir. Atina muhabirimizin gönderdiği bu resimde sefır Ruşen Eşrefi, se
faret erkanını ve Türk kolonisinden bir kısım vatandaşlan görüyoruz. 

istanbulda nüfusun 
dinlere, tabiiyetlere, 
dillere göre vaziyeti 

Dikkate Değer Rakamlar 
1 stanpul vilayetinin nü- 5.208 nüfusla Italyanlar gelir. sonra 

fusuna dair neşredi- 2.285 nüfusla Yugoslavlar dördün • 
cildürler. Şeht'lmizde en az Macar te-

len statistikte nüfusun vazi- baası vardır. Bunların miktarı 7 dir. 
yetine dair çok şayanı dik- 7 si de erkektir. 
kat mallımat vardır. MESLEKLERE GORE VAZIYET 

tstanbul şehrindeki 741.148 nüfu- Istanbulda 20.170 kişi toprak mah-

sun ancak 410 . .-------------·• suallerile uğraşır. 
157 si okumak ya. bunun 820 si kadın 
mak bilmemekte - Irat sahibi kadınlar 19.350 si erkektir. 
dir. Bunun 166.85:1 erkeklerden cok faz- Görülüyor ki, ka -
u kadın 243.301 ü ladır. Şehird~ 3 l 8 712 dınlar, şehirde A -
erkektir. Erkek • ' nadolunun aksine 
1 1 kadınlar ara kişi okumak, y.,. ... mak 
er e • ......, olarak toprak işle-
sında bilyük bı. bilmiyor. l stanbul ve 
nı.sbet farkı olma- • d 20 170 k. . rile çok az uğraş -cıvarın a , ışı 
dıg-ına göre, er - k h ma'lct.adırlar. Top • topra m a aqlJeri ile 
keklerin okumRk "" rakla ufra,anlarm 
yazmak bUenJerı ugra§ır. umum gehir uilfu-

nUfusun yüzde 63.S suna nisbeti yüzde 
unu, kadınlar yüzde 46.3 ünil teşkil 2,7 dir. Halbuki sanayide ve kUçlik 
eder. Okumak yazmak bilmiyenlerin san'atlarla uğraşanların miktarı yüz 
miktan 318.712 dir. Bunlardan de 12,2 dir. 
185.970 i kadın 132.712 si erkektir. !stanbulda 89.960 kişi sanayi ve 
Y a 1 n ı z okumak bilenler lk~ küçük san'atlarla meşgul olur. Bu • 
dınlarda daha çoktur. Bunların mik- nun 13,700 ü kadın 76.260 ı erkektir. 
tarı 7.517 dir. Halbuki, yalnız oku - Ticaretle meşgul olanların umum 
mak bilen erkekler 4.762 tanedir. Istanbul nüfusuna nisbeti yüzde 7,9 

DlNLERE GORE TASNlP dur. Bunların miktarı 58,787 dir. 
İstanbul nüfusunun 523.868 i is _ Nakliye ve müvasele işlerinde 

lamdır. Bunların 239.987 si kadın 28.428, umumi idare ve hizmetleri~ 
?Jt~ RR1 i 1>.rlu~lcUr Ru yekQn umum serbest mesleklerde 5 .556, ev iktisa 
İstanbul şehri nüfusuna nisbet edi • diyatı ve şahsi hizmetlerde 16.369 ki 
lirse, şehrimizin ytizde 70,7 sinin is- şi çalışır. 
llm olduğu görülür. Mesleksiz, mesleği meçhul veya 

Diğer dinlere gelince, Istanbulda gayri muayyen olanların miktarı ise 
19.609 katolik, 95.730 ortodoks, 3.9o4 468.878 dir. Bunun 326. 674 ü kadın 
Protestan, 43.399 gregoriyen, 5.138 142.204 ü e;kektir. Bu gibilerin umu 
ermeni vardır. mi şehir nüfusuna nisbetleri yüzde 

G 63.3 tür. Fakat bu gibilcri tamarnık ayri müslimler arasında yahudi-
ler, 47,173 nüfusla katoliklerden son mesleksiz addetmek doğru değildir. 
ra ikincidir. 194 tane dinsiz vardır. İstatistikte bunlara ait tahlili bir 
Bunların 81 i kadın l13 ü erkektir. tablo daha vardır. Mesela irat sahip-

leri de bu zümreye ithal edilmiştir. 
ANA DlLLERlNE GORE VAZIYET Istanbulda 7.619 u kadın ve 2.937 si 

İstanbul şehrinde 560.865 kişinin erkek olarak 10.556 irat sahibi var -
anadili türkçedir. 74.831 kişinin ana dır. Bu hesapça irat sahibi kadınlar 
dili rumca, 39.414 kişinin anadili er- erkeklerden daha pek fazladır. 
menice ve 26.191 kişinin ana dili ya- Mütekait, eytam ve aramil maaş • 
hudicedir. lılannın yekunu 14.610 dur. Bunla • 

Anadili itibarile ekalliyette bulu • nn 5.469 u kadın 9.141 i erkektir. 
nan dil Macarca ve Pomakçadır. Şeh Meçhul veya gayri muayyen mes
rimizde 14 kişinin anadili Mncar·ca !ekliler 1.656 dır. Bunun 408 i kadın 
kezalik yine 14 kişinin de pomakça • 1.24S i erkekUr. 

dır. Tamamen mesleksiz olanlar ise 
Anadili Bulgarca olanlar 2.227, Al- 343.230 dur. Bunun 273.806 sı kadın 

manca olanlar 3.641, Arnavutça 0 • ve 69.424 ü erkektir. 
lanJar 6.175 tir. Görülüyor ki, mesleksizler arasın-
TABllYETLERE GORE VAZIYET da kadınların yekfuıu çok büyüktilr. 

Bu da birçok kadınlarımızın iş haya-
Istatistikte tabiiyetler itibarile de tına aWmadıklannı gösterir. Kulüoo-

taksim yapılmıştır. Şehrimizdeki nü- !erle, yatı müesseselerinde bulunan
fusun yüzde 94,3 ü Türk tabiiyetin - larm miktarı 8.585 dir. Bunlara ceza 
dedir. Türk vatandaşlarının adedi ise ve tevkif evlerinde, hastanelerde, da
~98.817 dir. Şehrimizde Yunan tabi- rillacezede manastır ve emsali yerler
ıyetinde 16.294 kişi vardır. Bunun de bulunanlar da dahildir. 
8.721 i kadın 7.573 ü erkektir. Is - Bunların 2790 ı kadın, 5.795 i er-
tanbulda bu Yunanlılardan sonra kektir. 

Bulgaristanda Komünizm 
Sofya, 9 - Filbc mahkemesinde 

sorguya çekilen 19 komünistten 19u 
12 sene ile iki sene arasında muhte -
lif hapis cezalarına mahkum olmuş • 
lardn. 

Rayhştagin Vaziyeti 
Berlin, 11 - Rnyiştah 'ın ( Mebusan 

meclisi ı ilga edilerek Hitlerin tayin 
edeceği 200 kişilik bir ayan meclisi 
kurulacağı hakkındaki şayialar ya _ 
landır. 

Sinek Avlıyanlar! 
N erdesiniz?. 

Bilmtm ziyaret ettiniz mi? Tak~irn 
Bahçesinin i~inde bir (Av sergisi) 
~mışlar. Bine yakın av ha~"'·anı tes. 
hir ediyorlar. Doğrusu insan]a~ 
öldürdüğü bu hayvanlan ~öriip te 
hap·anhk namına mı, in anlık namı
na mı iftihar duymamak kahil değil. 

Mak-.adcm avcılığın fel efesini yap. 
mak değildir. Ben kan dölune~i sev
mf'm. İnsan kam dökme~i sevmedik
ten !Wnra ma um ha~ ' 'anlann t..-anı
nın dökülmesine hiç taraftar cleğilim. 
Değilim amma ne avcılar, ne kasaplar 
benim re~·iml almıulan kana gircllkJeri 
için bu his-.iyahmda pek tenhada ka
hyorum. Ben tenhada kaJadurayrnı 
strgiden aldığım lntıhalar arasında 

bir miihimmi ,·ar ki awılar için şa
yanı dikkat bir nok an te kil eder. 

1'1a.lfım11nuzdur ki, lstanhu!da çok 
a,·cı vardır. Amma tahmin ettiğiniz
den çok fazla. Ne avcı ı mı di~ eeek. 

.. "' sınız .• 
Sinek avcı ı ! 
lstanhulda sinek a\'hyanlann adedi 

en az 10 - 15 hin nrdır ya! 
Eh, Allah eksik etmesin, tam '11-

cutlannda'n \"e hizmetlerinden Mifa
de edece~'lliz bugünlerde neredı> bu 
a\·cılar~. llani~·a bımlann avladıkla

rr sinekl.-r! 
Sergfdf' aradım, aradım birkaç diri 

sint"ıkten baska a\'lanmı-: ,·e teshir 
edilmiş sfn.-k bulamadım. Acaba <'İns 
sinek mi yoktu, ~·oksa avcılarda is
tek mi! 

B. FELEK 

NA SIL Y A ZIYORUZ? 

Pek fazla alkı~lanmış olan 1ttsaca 
hulasa ettiğimi::; lıu, lwnfcrans esna
sında değerli mi.saf irimi;;; muhtelif 
l'tlacar ve Çcrcmis köy mu~-iki 71ar
çal~ırmı piyano ve pltikla ç.alarak 
mi3aller ııcrmi§ ve bir macaı" bir de 
tiirk halk tiirkiisüniin benzerliğini 
her ik~i1li de piyanoda çalmak sure. 
tile kıyaslamıştır. - ULUS, 
1.11.1936 

Bu cümle~kl yanlııları birer birer ııos
termtie kalkıpcak olursam ne bende )'llZ· 
~ia. takat kaJı_r. ne de sızde okumafa. Bir 
ıkiıını coıtereyım: 
. "Pek fazla . alkııla.nmıı olan .. , muharri

rın aandıiı cıbı, bir medih detti ıemclir 
"Layık olduiundan taşkın der~cede al. 
k~lanmış" .demektir. "Mısaller vermi ,; 
hıç de yerınde değil, "ornekler" dem\ 
ister. "Benzerliğini .• kıyaslamışur" ne de 
mek? "A~a~anndaki benzerlıği göste dl'~ 
demek mı ıster, "Ça hrak'' yerine "('al 
mak su~~tile:· demek daha edibanc oıu: 
yor, deeıl mı? 

Bürhan Cahit Morkaya, "Sağ ve Sol,. 
adlı yazısına (Acık Söz 9. 11. 1936} .. ı 
baılryor : • şoy e 

Fakat bugüıı sağ ve solım iki ma
nası vardır. 

"B' ır yazıya boy!~ "fakat" ile başlamak 
ne ol~y~,r? .. demeyın; Manakyan tiyatro
ıunun. Fakat hayır!. •• ., larını d ... 
buradaki "fakat,.ı:n da ne olduğu~~n:~· 
l~nınız. Fransızcada "mais"nin daima is: 
~~ana edatı olduıı:unu zannedenlerin ala -
. angahğı... (Fransızcada bir yazı "mais .. 
}1k başlıyabilir. Amma o zaman "m:ıiı" 
a. at 1!Ja.nası:na gelmez. B. C' Morkaya'nı~ 

~i~'?1 1,~~ tu.rkçey_e ~oyle tercüme olunabı •• 
n · ucun sag, sol deyince o kelimeleri 
l .e manad.a kullandığımızı tasrih etmek de 
azım &elıyor.,.) 

Ahfeş 

Adliye, Maarif 
ve Hariciyede 
Yeni Tayinler 

Ankara, 11 (TAN muhabirin • 
den ) - Ankara İcra Reisliği muavin 
hakimliğine Ankara sulh hakimi Ali 
Kemal, onun yerine hukuk doktoru 
Salıihattin tayin edildiler. 

'}.•AAR1FTE1 

Tokat Kültür Direktörü R"· t" t 
b l K"lt"" 0 · U§ U S· tan u u ur ı~ktör mua inl" ·- · . v ıgıne, 

onun yerıne Eskişehir Lises·ı tu·· k 
11. . Al' r çe 

muş. ınu l§an tayin olundular 

HAR1C1YEDE 
MT 

. ı :ıno kançıları Şadan, Berlin ki-
tıplcrınden Kemal M sk k 

, o ova onso-
losluk muavini Fuat merkeze alındı-
lar Tahran katiplerinden Derviş 
M~skova katipliğine, Moskova katip
lerınden Kenan Tahran katipu-· 
M k k 

gıne, 
os ova onsolosluk §Ube · .. 

• A • sı mudürU 
Nurı Prag ba§katıpliğine Prag kA 
!erinden irfan Bcrlin kati' ~·-· atip
burg kançI!arı İzzet Ta: :gıne •. :Sam 
katipliğine , BUkreş kati ~ın_ Bukreş 
mer Lutfi Hambur kp erınden ö . 
merkezden Cemal M~sko~nçılarhğnıa , 
luk şubesi mUdürıu;.;ı a ~onsolos
ler. ounc tayın edildi-
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>,~ahkemelerde • . . 

Dün, ÜÇ polis memu- Kaça_k Sigara 

ru tevkif edildi Satıcılığı 
ikisi Rüşvet Almaktan, Biri 

Hırsızlıktan Suçlu 

Yapmamış/ 
Davacı; İnhisarlar namına İnhisar

lar vekili avukat İhsan. Suçlu; kahve-
ci Akif. Suç ta kaçak asker sigarası 
satmak. Onun bu işi. yaptığına dair 4 
İnhisarlar İdaresi memuru ve bir po • 

Bu 
akşam SAKARYA (Eski Elhamra) 

Sinemasında 
BUYUK GALA OLARAK 

Tamamen renkli bir sliper film: 

Mavi vaısıar 
(DANS KORSANLARI 

STEFF1 DUNA ve 
CHARLES COLL1NS 

Oyniyanlar: "KARlOK.A,. filmininyıldızı 
Nev-Yorkun en gözde dansörü 

Parlak valslar ... Aşk hülyaları... Güzel bir mevzu 

llaveten: Mickey ve Paramount Moskovada harp tabyası, Romanya kralının Çekoslovakyayı ziyareti 

Müddeiumumjlik dün üç polis memuru hakkında tev
kif kararı almrştır. Emniyet Direktörlüğü bu polislerin 
memuriyetle ilişiklerini kestikten sonra müddeiumumili
ğe vern1i5tir. 

vesaire ... Yerlerinizi önceden tuta- bilirsiniz. Telefon 413'11 lis şahadet ediyorlar. Yalnız son defa 
suçlunun kahvesinde çıkan 16 pa.ket -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sigara satılırken değil, bir dolabın --------------------------------------------

içinde bulunuyor. • ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birisi Pangaltı merkezi müretteba ( 
tından ırenandır. Kenan bir hafta ev- ı Adliyede yeni Katipler 
vel Beyoğlunda Bekar sokağında snr· . 
hoş olarak bulduğu askeri mütekait- Geçenlerde adhyede açılan mcmur-
lerden :Kadıköyde oturan Kemaletti- luk müsabaka imtihanına giren 75 ki 
ni evine götürmek bahanesile bir oto- şi içinden üçü erkek olmak üz.ere ye
mobile bindirmiş ve Bcşiktaşa gelin- disi kazanmış ve bunlar katiplikkre 
cc de Kemalettinin üstünü aramış ve tayin edilmişlerdir. 
cebinden on lirasile paltosunu ve kıy- Adliye encümeni, yeni sene içinde 
metli bir saatini almıştır. Kenan bu terfi edecek katiplerde el ve makine 
on liranın beş lirasını kimseye söyle- yazılarını doğru ve çabuk yazma ~a 
memek şart.ile ve kısmen de korkuta- sını kararlaştırmıştır. 
rak şoföre vermiş, diğerlerini de evi
ne götürmüş ve saklamıştır. Şoför 
hadiseyi polise haber vermiş, Kena
nın evinde araştırma yapılınca Kema
lettinin paltosu ve saati bulunmuş -
tur. Suçun vasfı hırsızlıktır. Dün dör
düncü istintak hakimi Kenanı tevkif 
etmiştir. 

# .............. .... 

TiNO ROSS 

Marinella 
RÜŞVET ALMIŞLAR 

!kinci iddia da bir rüşvet hadise - ..... .,. ...... 11.mınc.ae 

Suçlunun bu iddiasını şahitler de 1 
tasvip edince hakim onlara sordu: 

- Peki, bu adamın bu işi yaptığını 
görmemişsiniz. Suçu nasıl vaki a.dde-
diyorsun uz?. · 

Onlar, evvelce müteaddit defalar 
suçluyu kaçak sigara satarken yaka· 
ladrklarını ve o gün de kahvesine bir
çok kimselerin girip çıktığını söyle -
diler. 

Kahveci Akif: 
- Orası kahvedir. diyor, herkes gi· 

rip çıkabilir. Bu muhakkak kaçak si
gara almak için değildir ya .. Ben o 
"igaralan hapishanedeki oğullarıma 
·0ndermek için almıştım. Eğer söy -
•dikleri gibi satıyor idisem niçin 
lir.mü meşhut yapmadılar?. 
Şahitler, kahveci Akifin bu işte 

itisas edindiğini ve yakalanmasınm 
'\ç olduğunu bildikleri için cürmü 
"c:ıhut yapmadıklarını anlattılar. 

Mahkeme, si~aralarm satıldığına 
dair mevsuk bir kanaat hasıl edeme
diğinden mahkeme masrafı olan 50 
kuruşu ödeyerek suçluvu serbest bı-

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

CAPKIN 

NEFiS ve 
BiR 

MÜKEMMEL 
FiLM 

MOLAZIM 
incelik - Neşe - Zevk ve musiki, harikulade eğlenceli bir mevzu. Baş rollerde 

GOST AV FRÖHLlCH - LIDA BAR OVA -- GEORGES ALEKSANDER 
Filme ilave: Paramount dünya haberleri: Ispanya güzeli, Avrupa gli7..e li seçUiyor. 1936 dans müsabaka· 
sı - Tekniğin şaheseri bir nümune mektep açıldı. ARSENAL • RASING futbol maçı, vesaire ... 
Yugoslavya hariciye bakanı Bay Stoyadinoviç ile General Aydeman'ın Ankara seyahatleri ve yapılan 

istikbal merasimi. Yerlerinizi erkenden aldırın. Telefon 40 68 

AŞK ÖLÜM ve ŞEr'lAN 
PIERRE BLANCHAR ve KATE DE NAGY bu kadar meraklı bir aşk ve macera filmi göriilmem.iştir. 
111:! saat mütemadiyen heyecanla göriilecek fransızca muazzam bir film. 

1 D R IC Sineması yarın akşamdan itibaren 
naveten: fransızça Ekler en son dünya haberleri, ltalyan Hariciye Nazırı'nın Almanya seyahati, Fran· 

sada siyasi mücadeleler, tayyare ile devrialem seyahati vesaire ... 

sidir. Suçluları olan Beşiktaş merkezi 

polislerinden Süleymanla Sabriyi de 
Emniyet Drektörlüğü meslekten çı-

kardıktan sonra dün müddeumumili-

ŞEHiR Tll' ATROST' 
DRAM KISMI 

Bugün 20,30 da 
AYAK TAKIM 

ARASl:SDA 
KOLTUKLAR: 50, 

raktı. Akif, mahkeme<len ~rkarken. ----------------------------------------__ _ 

ğe vermiştir. Uçüncü müstantiğin tev 

kif kararı verdiği bu hadisenin iddia 

edilen şekli şudur: 
';t;IDR TiYATROSU 

OPERET KISMI 
Bugün 

20,30 da 
MASKARA 

Cürmü Meşhut Kanununu yapanlara 
dua edivordu. 

YENi NEŞRlY AT 

Türk Şairleri 
Bu ansiklopedinin 15 inci sayısı 

zengin mündericatla çıktı. Tavsiye 
ederiz. ,. _________________________________ , 

Bu akşam S A R A Y Sineması 

-SANCAK FilMi~ s ureti mahıuıada gönderdiğimiz sinema operatörü tara
fından çekilen ve Türkçe izahatlı büyük bir film. 

Ana vatan hasretile yanan İskenderun ve Antakyalı 280 
bin Türkün istiklallerini kurtarmak için bin türlü zahmetleri 

göze alarak yaptıkları mitingler, abideye çelenk koyma, fes
leri çıkarıp •aµ,ka giyme merasimi, İskenderun ve Antakya
nın manzaraları vesaire ... 

Bu ak~amdan itibaren $ O HE R ıinemasında filme 

Bu hafta---. 

ŞIK Sinemada 
Y almz 20 kurutla, daha he
nüz bu mevsimde çıkarılan 
en yeni, en güzel, filmlerden 

Monte Karlo 
KRALI 

Bcşikta.şta Gani isminde birisi mil
li emlakten bir arsa üstüne gizlice ev 
yaptırıyormuş. Beşiktaş merkezi bu
nu tespit etmiş, usta ve kalfalardan 
belediye cezası almış. Gani inşaata 

yine devam etmiş. Bu sırad polis SU 

leyman, merkez m e m u r u , 

komiserler rüşvet aldılar da in
şaata müsaade edildi şeklinde halk a- Gayet kunctli bir mevzuu olan ve 1912 seneıinde Rusya

da bir Ruı Prensesinin aai bir Kazak tarafından kaçırılması 

üz~riue cereyan eden hakiki bir dramı musavver 

-,..••••••••ilaveten gösteraecektir. ••••••••" 

RONALD KOL:\IAN tara.fmdan 

F ranıızca •Özlü ıahe•eri gö· 
recekıi'!iz, llarJeten iki ah· 
bap komik . rasında bir şayia bulunduğundan bah 

sederek amirine bir rapor vermiştir. 
Merkez memuru bu rapor üzerine tah 
kikat yapınca raporu veren Süleyma· 
nın lsmail oğlu Besim vasıtasile Ga· 
niden beş lira aldığı neticesine var • 
mıştır. Yine Süleymanın arkadaşı po
lis Sabri ile beraber yol mükellefiye • 
tinden borcu olan Nuriden de dört li
ra rüşvet aldıkları tespit edilmiştir. 

VOLGA ATEŞLER iÇiNDE 
güzel Fransız filmi batlıyor. Baı rollerde: 

DANİELLE DARRlEUX - ALBERT PREJEAN 
1NKlJlNOF - NATHALI KOV ANKO 

Suçlular hadiseyi kısmen itiraf et -
mişlerdir. Müstantik tahkikatı derin
leştirecektir. 

Büyük bir a~k. macera ve lüks taheseridir. 
ilaveten: En son FOKS JURNAL DONYA Havadisleri. 

(ÇIKAN TEFRIKALARIN HULASASI ) 

1~03 ... Kuyucak köyünü basan cşkiyalar bır lı:arı kouıyı 
Cıldı.!.ruyorlar- Tahkikat için köye ,iden kaymakam, doktor, 
muddeiumumi cesetlerin filllmda Yusufu buluyorlar. Yusuf, 
oldurülenlerin çocuklarıdır. Kaymakam, artık kim!.csiz ka
lan Yueufu yanına alarak kasabaya dOrıüyor. Fakat karısl 
Şah~de Hamın evine "Bir köylü piçinin., ıetirilmesine ihç t'! 
memnun olm.ıycır_, 

Kaymakam ::ialihattin Bey deli bir ıençlilı: ıeçırdikten ıon
ra artık nhat etmek için kendisinden on beı yaıı lı:uçuk bu 
Anadolu kızıyl:l beıı ıcne evvel e\'lenmiş. Sahend'! Hanım ise 
kapalı büyümenin neticesi sinirli ve manen bozuk mahluk. 

Yusuf, bu evin içindeki anlaıılrnaz hallere naıkın ıaıkm 
bakıyor. Bir kadmm çcne&ini bu kadar açabilmesine hayret 
ediyor. Kendisine- kar15ı yapılan muameleye aldırış ettiii yok. 
Herkese, hatta kaymakama bllc ıoiuk davranıyor. 
Karı koca, arasıra kavga ederken kin ve iıtilıfaf ile Snhcn

deyc dikilen tözleri; Sallhattin Beye ili~lnce ôyle yunıu,ak
laıır, öyle tatlı •.• 

ve birçok şeyler soyliyen kıvılcrmlarla dolardı ki, 
bunu gören bir adam Yusufun içerisinde bizimkile
re hiç benzemiyen, bizimkilerden çok daha derin ve 
bUylık birtakım hislerin bulunduğunu ?.annedebilirdi. 

Yusufun hislerini göstermekten çekinmediği ye
gane mahluk küçük Muazzezdi. 

. M:uazzt.>z tombul ve boğumlu ayaklarile odada tı
pış tıpış dolaşırken Yusuf onu, dudaklarmm kena
rında hafif bir tebessümle takip eder, sonra daya
namıyarak kucağır.,ı. alır, yavaş yavaş, adeta kırıl· 
masmdan korkuyormuş gibi ihtimamla okşardı. Kü
çük kız, bütün evdekiler arasında. kendisile patırdı
sız, gürültüsiiz meşgul olan bu çocuğa başkalarına 
pek göstermediği mlilayim taraflarını gösterir, onun 
burnunu, saçlarını çeker; Yusuf kendisini koltukla· 
rından tutup hoplattıkça başım geriye atarak kah· 
kabaladan kırılırdı. 

Faknt bu oyunlar ve bu minimini kız Yusufu aç
maya, neş'elendirm!?ye kafi gelmiyordu. Bazan gözü 
pencereden Kuyucak tarafına ilişiyor, . hemen ken
disine bir durgunluk geliyor, çocuğu kucağından 

yere bırakarak dilşUnmeye başlıyordu. Bu sırada 

MEMLEKET ROMAI\l 

Muazzez de sanki her şeyi anlıyormuş gibi hiç sesi
ni çıkarmadan bir kö§eye çekiliyor, büyük ve mağ
mum gözlerle Yusufa bakıyordu. 

Yusufun bu halleri ta, Salahaddin Bey naklen Ed- • 
remide, yani Kuyucaktan çok uzağa tayin edilinciye 
kadar devam etti. 

-4-. 
Yust·f ilk defa Edremitte mektebe gitti. Fakat bu 

mektep devri pek uzun sürmedi. 
Buraya geldikleri zaman Yusuf on yaşlarında ka

dardı. San benizli, nahif fakat kuvvetli ve daya
nıklı bir çocuktu. Görenler onun kendisinden daha 
büyük birkaç çocuğu bile yıldırabileceğine imkan 
verme1lerdi. Halbuki mahalle kavgalarında, her za
man karışmasa bile karıştığı zamanlar, · daima baş 
olur, vo dört beş kişiye karşı kordu. Hasımlarını ür
küten onun kuvvet ve cesaretinden ziyade hiç kay
bolmıyan sükuneti ve kendisine olan sonsuz emni
yetinin her hareketinde görülen tezahürleri idi. 

Mektep onu sıkıyordu. İlk zamanlarda, yani oku
ma ya7.m&. öğreninciye kadar devam eden merak ve 
alakası pek c;;;abuk kayboldu. Bir sürü "kıvırzıvır" 
bilgi sahibi olmak için o "bey çocukları" ile düşüp 
kalkamıyacağını söylUyordu. Tabii bunlar Şahinde
nin yeni birtakım hücumlarına ve çocuğun istikba
line dair falcrlıklarına yol açıyordu. Kaç defa Sa
lahaddin Reye: "Bey, bu çocuk senin bnşmın derdi 
demez miydim? İşle, adam olmaktan nasıl korktu
ğunu gör. İşte parmağımı basıyorum, bu çocuk ya 
hamal, ya yolkesici olacak ... Ama sen kendin sardın 
başına bu derdi. Kimsede kabahat yok ... " diye çat
mıştı. 

~ ....................................... ~ 
PAT VE PATAŞON 

... KIZ HIRSIZLARI Parlak bir muvaffakıyet ... Emsalsiz bir filnı .. . 
Haftanın Muzafferiyeti Olan , .............. ~. 

Taras Bulba MARGARiTA 
filminin YILDIZ Sinemasınd~ YARINKi CUMA GUNO 
göJ"diiğü r t.vkal&le rağbet hcuebile bir koC' pll daha 

rilecektir. GörmPh lcı.atını kaçırmayınız, 
Umumi dühuliye 30 kuruş 

göıte- Matinelerden itibaren 

ALEMDAR - IIlLAL 
ıinemal arınd a 

SABAHATTİN ALİ 

"Peki ama, karıcığım, ne istersin şu çocuktan? 
Bakalım, biraz daha büyüsün, belki biraz hevesle· 
nir. Daha köyünden ayrılalı bir sene olmadı bile ... 
İçinde nekadar olsa serbestlik arzusu var. Şehirlera 
alışamadı." 

"Sen bilirsin. Fakat bu ahlaksız mahalle piçi hep 
böyle kopuklu~ta devam ederse ben kızımı alır gide· 
rim; sen sevgili Yusufunla otur ondan sonra." 

Salahaddin Bey, böyle şeylere hacet kalmıyacağını, 
hem artık ikide birde bu pılıyı pırtıyı toplamak teh· 
tidinden va1geçmesini, eğer canı pek gitnıek istiyor
sa işte kapının açık olduğunu, fakat Nazillide reji 
ambar memuru olan babasının kendisini dört gözle 
beklemediğini biraz sertçe bir lisanla ona izah edi
verdi ve bermutat bunun arkasından yarım saatten 
fazla süren bir ağlama ve çırpınma nöbetini yatıştır
makla uğraştr . 
Yu~ufun ~&hsile karşı olan bu lakayıtlılığı Saliı.

hadd:n Beyın dt! pek hoşuna gitmiyordu, amma çocu
ğun nckadar garip tabiatli olduğunu bildiği için faz. 
la ısrardan çekiniyordu. Birkaç kere soracak oldu: 

"Yusuf, sen neden okumak istemiyorsun?'' 
"Okumak öğrendim ya! Daha ne okuyayım!" 
"Canım, bu kadar yetmez. Bu dünyada, birçok şey. 

leri bilmek lazım!" 
"Sırası düştükçe bilenlerden öğrenirim!" 
"Hocadan öğrenmek daha iyi değil mi be oğlum!" 
Hoca, çocuğun aklına ve gözlerinin önüne gelince 

dudakları elinde olmıyarak bir büküldü. Kaşlarını 

kaldırdı: 

"Hocamrı bildiği birisinin işine yarasa kendi işine 
yarardı. Sen bile okudun bildin de ne oldu sanki? Be
nim babam bir seycikler bilmezdi amma evinde sözü 

senden çok geçerdi." dedi ve usulca; mahrem bir ta• 
vırla ilave etti: "Şu Şahinde anam sabahacak incik 
gibi dırlauır durur da bir yolunu bulup onu bile sua
turamnzsın; ne edeyim ben senin okumanı?" 

Bu sözlerin çocukça ve basit olması onlarda olduk
ça hakikı.t bulunmasına mani değildi; ve çocuk man
tığına hitap '!derek bunlara. mukabele etmek Sala· 
haddin Bey( çok güç geldi. 

Bir müddet işi oluruna bırakmıya karar verdi. 
Şahinde de bütün dırıltısına rağmen bu işten pek §l· 
kayetçi değildi: Muazzezi her zaman Yusufa bırakıp 
istediği gibi gezebiliyor, kızı her yere götürUp basma 
dert etmek veya evde bırakıp gözil arkada kalmak 
gibi sıkıntılardan kurtuluyordu 

Böylece küçük Yusuf bir sur harabesi üzerirıdc 
çıkan bir yabaui incir ağacı gibi, biraz sıkıntılı ve 
şekilsiz, fakat serbest ve istediği gibi, büyüyor, inki· 
§af ediyordu. 

-5-
Edremit, üç tarafını saran Çamtepc, İbrahimoe

köy ve Tavşanbayırı isimli Uç yamaca yaslanan bU• 
yükçe, 'irince bir kasabaydı. 

İki küçük dere kasabanın içinden ve kaldınnılı 
sokakların ortasından gelerek Aşağıçarşı dedikleri 
yerde birleşiyor, sonra biraz ilerde kasabayı yalcı• 
yıp geçen Büyükçaya kavuşuyordu. 

Tepelerden birine çıkıp bakıldığı zaman görUleJl 
manzara ender bir şeydi: 
Damları yosun tutan ve kararan kiremitleri, nı· 

hayetsiz dut, erik ve iri yapraklı incir ağaÇlııtı 
örtmeye çalışıyor, derelerin kenarını beyazımtırak 
yapraklarile uzun kavaklar, bazı yerlerde kopan b~r 
şerit halinde ve yalnız kenar mahallel~rde, tak1P 
ediyor; bunların arasında belki yirmiden fazla ın!· 
nare, bembeyaz yükseliyor ve uzaktan bakan bır 
göze, tıpkı kavak ağaçları gibi, hafif hafif sallanJ· 
yor hissini veriyordu. ' 

Yukarıçarşıdaki Kureunlu Camiin iri kubbesi da
ima donuk bir ışıltı ile parlıyordu. 
Kasabanın panoramasında bir tablodaki kadar 

(Arkası varl 
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TA N 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, aamimi 

olmak, kariin ıazeteai olmaya 

çabtmaktır. 

GGniln Mesele leri] 

Avusturyada Krallık 

Gelen haberlere göre Otto nihayet 
A'rnsturya tahtına tekrar döneceğe 

benziyor. 
şimdiye ka<lar Avusturya.da Kral -

hğın iadesine muhalif olan Alman~·a 

,.0 ltalya, bugün lmna taraftar bir 
,.azıyet almış bulwıuyorlar. 

Avu turya Kralı ayni zamanda bir 

Alman Pren i Uiın edilecehiir. Bu su. 

retle Arnstury·a Almanya.nm bir \'ila

yetl haline dil ecehiir. llitler bu e • 

beple A vusturl aya Ott-O'nun a\·detiııe 

artık mulıalelet etmemektedir. 

İtalya b 1 r t a r a f t a n 
Alma.nyanın 1talya hududuna ka • 

dar sarknuısma mani olmak, d"ğer 

taraftan Orta A\•nıpada nüfuzunu 

arttırmak için Avusturyada Krallığın 
ladesfnl istemekle kaimi) arak bizzat 

tesise yardım edecek kadar ileri gidi

yor. Hatırı Kral Otfo, tahta ~ıktıktan 

sonra, onu lt.alya.n prenseslerinden bi
rUe e\'lendirettJ< bu bağı kendi lehine 

L."Un'etlendinne.k lstil or. 

ıtalyanrn ikinci bir hedefi de ttaı. 

ra . A VU!t1ury·a • Macaristan blokunu 

tesis etmek \'e bu uret le Alman~ anın 

önüne bir et ı;ekmektir. 

Görülüyor ki Almanya ile İtalya 

a.ııısında hir görü~ birliğinin mevcut 

olduğu ilan edilmesine rağmen bir 

menfaat ~arpı ma ı vardır. 

A\'U tury•ada Krallık te üs ede. -

bilir. lakat bu hfı4' c.Jtab·a ile Al • 
manya~, biri birine l aklııştırm~ bel-

ld uza.k.la#UV. 
• • 

Sancak meselesi 
Sancağrn 1 tlkliU meselesi nihayet 

""'~sa Uıerine konuluyor. 
l<Tu. • 

- dahllı meseleleri ile fazla 
meşgul ol<lugtı ,~ LJ • ta 

" zım no mıza 
ce\'nbmı geciktirdi. J;nkıtt -.ı..1c bu 

cembm bugiinlerde geleceği umulu -

yor \'e buna inti7.aren Anknrada iki 

hükumet nıUınes illeri arasında tenıa
la ba lanılnuş bulunuyorlar. 

Bu temaslar müz.akere zeminini ha

Eırlıya~ağı i~ln, Antakyanm istiklal 

da\'asının pek ynlmıda halledilec~ğinl 
umabiliriz. 

Paristen 
Getirttiğimiz 
Tuvalet Modeli 

Dantelden akfam tuvaleti 

(l.ıodel Pariste Dunton mııeı:scsesinden 
-ırnırır~trr. J 

TAN 

Bizim yaramazlar 

• 
~'fti,...-.::~:;;;:~51!!!:~ 

Kocaman Bir Cihaz 
Bu sütunlar müsait değil amma., 

biraz da yüksek politika yapalım: 
Diyorlar ki, ltalya Kralı, lrüçlik kızı 
Mariyi, Avusturya tahtının yeg~ne 

mirasçısı olan Arşidük Ottoya vere
cek vt ondan aonra Otto Avusturya 
ve Macaristan Kralı olacakırn;;. 
Arşidük Otto sevimli, kibar bir dt • 

likanlıdır. Eh. Prenses Marl de baba
sına değil, anasına çekınlştır Biraz 
güzelcedir. ikisi biribiri~e. i~i ya:.Cı
~ık alır. Hemen Allah ıkısını de bir 

Trablusgarp Harbi Sıralarında Mebusan Meclisindeki Hadıseler ;.~:~::;:;;;:·,"~u•unu•şu ;ş~: Eı-
"T bl 1 · · h . og~lu kızına cıhaz olarak ne verıy.or? 

d 
ara us mest:' esının allı ıçın 

1 
• .. •• 

H ee 1 K h"'k· t .k. h 1 kl" d' Koca bir krallık .... Kralca bır duşun-r a isin a u ume çe ı ı a şe ı tişUnül-u cum a r.s mü,tür. Bunun bir; askcıi surette oe doğrusu! 
mukavemet, ikincisi de Italya i'3ti- O Senin Dediğin Amıuttur 

S •t p 1 1 lasma dnimi bir mahiyet verıneksi- ltalya Habeşistanı aldı. Hırsları al a ~a D 1 Mebusu Lu" tfı' zin siyasi müzakereler ile işin iı:in- dinmedi. Bf'rçok defalar teminat ver-., e rs 1 m den çıkmaktır. Biz hlikümetin Ta- meslne rağmen. hail gözü büyük t-

Ayan ve meb'usan huzurlarile .. ~il~i 
meclisi umuminin dördüncu ıı;tı

ma dC'vresi l Teşrinievvel 1327 de, lıermu
tat Padişahın nutku ile açılmıştı. 

l\.'rtclisi Meb'usanda riyaset int~hab1 ya
pılır yapılmaz Tarablus <?arp. m~b:usları 
harekete geldiler. Meclisın ıkıncı ıç~ı.ma 
giiniinde, daha yeni kabine beyannamesi
ni okunıadan riyaset makamına müşten~k 
imzalı bir takrir verdiler. Bu takrirde milli 
folakete sebep olduklarından bahisle Hak
kı Paşa kabinesinin Divanı aliye sevki için 
hususi bir şubenin intihabı ve tahkıkata 
başlanması isteniyordu. 

Daha sonraki içtimada, Sadrazam Sait Paşa beynn4 
namesini okudu ve meclisten itimat reyi istedi. Ancak 
itimnt bahsinde şöyle dedi: "Millet ve devleti işgal ~den 

Tarablus, harp hadisesi müstesna olmak Uzere programı
mızın bUtün muhteviyatı hakkında aleni münakaşayı ka
bule amadeyiz, fakat Tarablusgarp hakkında müzakere 
isteniyorsa buııım hafiyyen cereyan etmesini isteriz . ., 

Artık Meclisi Meb'usanın aleni müzakerelerinde mU
barcze açılmıştı. Söz söylemek için ismini yazdıranlar 
biribirini takip erliyordu. 

Muhalifler nutuklarında, kabine-

... 

nin teşekktil tartım beğenmiyor· 
lardı, mes'ul edilmesinden bahse • 
dilen eski kabineden altı zatm ye
ni kabinede bulunmasını hiç mu
vafık bulmuyorlardı. Diyorlardı ki: 

Hakkı Pş. kabi-

"Yalnız meclistek ekseryetin değil, 
belki bUtUn milletin itimadını haiz 
bir hUkumet iş başına geçsin. Hat
Uı. bu da kafi değildir. Hükumet 
Avrupa bUyük devletlerinin de iti
matlarma layık olmalıdır.,, 

~ ait Paşanrn bütün bunlara 
• 1•arsı verdiği cevap şu ze

minde idi: 

nesine dahil bir 
Nazırın Trab
lusgarp harb :
ne ait hatırala
rından parçalar 

~l oluruz.,, 

, 

Sait Paşa bu yvı..ı .. ıuuLaı....ı .. ..ı .. 
muhalifleri itidale sevk ve imale e

debileceği zannında bulunuyordu. 

H albuki hele bu son mUilha· 
za, muhaliflerce Sadrua· 

mm beyanatı içinde en zayıf nokta 

olarak seçildi. 

Her zaman hücum için daima bir 

zayıf nokta bekliyen Dersim Meb'· 

F ,1 krı' Bey rablusta, saltanat hukukunun mu- meller peşinde dolaşıyor. Avuıtur. 
hafaı.ası ve ltalya istilasının • bir yayı, tabii gelin hanımın keyfi için 

& 

usu Lütfi Fikri Bey eline ge(!en 

fırsatı kaçırmadı, pek acı ve doku

n:ı.kl'i hilcumlara başladı. 
Saıiraz:a.mm son aözlerin~ i~Aret 

ederek bir çok tarifler yaptıktan 

sonra dedi ki: "Bizi Uç defa bela

dan kurtaran bir devlet var. Bu 

val: tte en ziyade muaveneti ondan 

bekliyoruz. O devlet, nüfuz nltm

da teşekkUl etmediğine emin oldu

ğu bir kabine görmedikçe bize hiç 

bir yardımda bulunamaz. Yalnız iş. 
!erin vahametinden bahsetmek ''e 
buna binaen bana itimat reyi veri

niz demek kafi değildir. Böyle bir 

kabinenin bahsettiğim devlete kar-
"' :miiPRSİr ;8 görUp 1;(Jrnı1yeceğini 

de dUşUnünüz. Kendi tarafındaıı 
bile tcşekkUIU ne yolda olduğu iti
raf edilen bir kabine ile devlet işle
rini ele almak bir Sadrazam için 
doğru mudur? Kendisinden bunu 
soruyorum!.,, 

Lütfi Fikri Bey bu sözlerden 
sonra kendi ve arkadaşları namına 
ademi itimat beyan etti. 

Dersim Meb'usu, sözünün baş. 
langıcında §unları da söylemişti: 

daimi mahiyet almaması şartile d ğ b 
ona vermezler. Fakat, o a ana 

müzakerelere girişmesini memle- . 
gelmezse. ben dağa giderim. dıvor ve 

ket menfaatlerine mugayir bulu- ı· 
alArivayetin Avusturyaya bir ge ın yoruz. Avrupa devletlarini "PariEı 

muahedenamesi hükümlerinin mah 

fuziyetini temine scvkctmek, tny. 
lece Tarablus Garp meselesi İG~n 
bir konferans yaptırmak yolunun 
fikriınce ve fikirlerine pek ziyadE: 
itimat eylediğim diğer siyasi zeva
tın fikrince deveUin menfaatlerine 
çok muvafık bir yoldur. 

Sadrazam Paşanın yeni kabine
ye iştirakleri için kendilerine mü
racaat ettiği zevat, yeni kabineye 
eski kabineden bir takım nazırla
rın alındığını ve kabinenin her tür· 
Hl nüfuzdan ô.7.ade olarak teşekkill 
etmiş olduğuna emin bulunmaıiık
larını ileri sürmüşler ve red c~\·abı 
vermişlerdir.,, 

B u sözler karşısında Sadra
zam Salt Paşa, çok ılerle

miş olan sinnine ve sıhhatinin yo
lunda 'Olmamasına ragrtren irticalen 
metltıır nutkunu irat;. t.tJ. Gelecek 
yazımda bahsedeceğim bu nutuk 
hazır bulunanlarca meşrutiyet htt
yatında mislı az göriilmUş bir ce
ladet eseri diye telakki edildi. 

• • 

- Her otomobil reıi cluyu,tcı 
ne diye 11çrıyor1un ? 

- Otomobilli bir genç karımı 

kaçırmıftı. Hep onu getiriyor ıa
nıyorum. 

yolluyor. 

Bu satırları yazarken a!<lıma bir 

fıkra geldi: 

Adamın biri bir salkım Uıılm alnm;, 
ağziyle biitlin tanelerini sönıür·uyor· 

muş. 

Başka birisi bunu görımlş ve denıİJ 

~i: 

- Ayol ilzüm öyle yenmeı.t 

- Ya nasıl yenir ! 
-Tane tane ... 

- Aaa ... O senin dediğin Brmut· 
tur. 

- Yok canını, amıudu soyarlar ve 

kesip yerler ... 

- Hiçte değil, o senin dediğiıı ka r. 
puzdur. 

ltalya şimdi böyle taııe tı\ne yiye. 

bileceği şeylerı hep birden soınur

nıek istiyor anıma, bakalım bırakı r· 

lar n;ıı? 

Mümtaz FAiK 

Okuyucu 
Mektupnarı 

Bir Borç İçin lki Teminat 
Olur mu? 

Benden istenilen 1057 lira kazan~ 

vergisinden dolayı Şürayı Devlete 
müracaat etmiş bulunuyorum. Ka • 

rann çıkmasına intizaren iş Banka

sına 1057 lira yatırdım, teminat 

mektubu aldım ve bu mektubu Islan 

bul tahsil mUdiriyetine götilrilp ver -
dim 

-
"Harici siyasette, başka aevıc~ 

lerde de olduğu gibi, yegane im~l 
ve asıl mes'ul kabine reisi ile Harı· 
ciye Nazırıdır. Haklarında şi~ayet 
vaki olan eski kabineye dahil ze
vattan her birinin devletin bu kRbil 
harici işlerine vakıf oldukları zan
nedilmemelidir. Reisi VUkcli ile 
Hariciye Nazırı her yerde harici 
siyaseti icabına göre idare ederler. 
Müşterek ve umumi mes'uliyetf 
icap eden hususlarda Reisi Vükell 
kabineyi toplar, umumi izahat ver
mekle iktifa eder, yoksa her if hak 
kında bUtün arkada~ara malılmat 
vermek kaidesi iltizam olunursa 
hiç bir iş görülemez. Ancak kabine 
riyasetinde bulunan şahıs ve Hari
ciye Nazırı Uzerinde durmak kafi
dir. Bununla beraber diğerlerini de 
düşünmeni1.e ve bütün vilkelanm 
emniyctinize mazhar olmasına ait 
şartlan derinleştirmenize bir gey 
diyemem. 

Süsten Başka Neden Konuşabilirler ? 

Bundan sonra, ayni borçtan dola

yı gayrimenkulUme konan haczin 

kaldırılması lazımdı. Bunu istedim. 

Defterdıtrlrk meseleyi muhakemat 

mudiriyetindcn eordu. Muhakemat 

müdiriyeti "Bir borç için iki temi • 

nat olamaz. Teminat mektubuna ia

tinaden para tahsil mUdlriyetl kua. 
sında demektir. Gayrimenkule mevzu 

haczin kaldırılması kanun iktizasın
dandır." tanında cevap verdiği hal

de tahsil müdiriyeti haczi kaldırm1• 
yor \'e teminat mektubunu kıymetsiz 
addetmiş olmalı ki, ayrıca maliye 

şubesine 1057 lira yatırmamı istiyor. 

Halbuki mesele sarihtir. Ve kanun, 

gayriınenkulUme mevzu haczin fek
kıni amirdir. 

Fakat itimadrnıza bütUn bütiln 

lft.yık görUJecek zevattan hemen bir 

kabine teşkili mümkün değildir. 
Zira hal ve zaman buna müsaade 

etmiyor. Bu memuriyete geldiğim· 
de bir kaç günler bu işle meşgul ol

dum, hattA uykusuz kalarak her· 
kese beğendirecek namı.etler ara· 
mıya gayret ettiıb. Fakat imkln
sızlık karşısında kaldım. Pek iyi 
bilirsiniz ki yalnız kabineyi tef kile 
memur olanın mutlak reyile heyet 
teşekkUI edemez. Kabineyi kuracak 
zatın, refakatlerlni murat ettiği ze
vat ile fikir birliği şarttır. HulAsa 
bu bahis çok münakaşa getirir, 
vaktimiz, halimiz buna müsait de
ğildir. Esasen uzun mUbahase her 
zaman ve alelhusus bu bulunduğu· 
muz dakikada muzırdir. Bu mesele 
ile bir ay, bir buçuk ay sonra mef· 

Birisi: - Gümüşü dedin de aklıma geldi. 
- Gömleğimi birmandan yaptır· Ben gilmüşü iç çamaşırı yaptım. Gö· 

dım, diyor. Harikullde bir birm~n, rülecek şeY-··· 
avucunun içinde buru§tursan bir tUl - !pek mi? .• 
gibi hemen kUçUlUyor. Rengi de çok - Hem de kıvır kıvır bir şey ... 
tatlı bir renk. Hiç ipek olmıyan iç çamaşırı giyilir 

Otekl allka ile soruyor: mi? •. 

- Ne renk? Otekl bilyük bir felAketten bahse-
- Sana nasıl söyllyeyim ... Şu çok der gibi ahengi olan bir sesle: 

açık havalarda denizin ufukta bir 
rengi vardır. Açık Ut'§e mı demeli, - Ben de Fransız parfUınU ol-
havaf mavi mJ demeli?.. rnazsa parfüm kullanılmaz, derdim. 

- Camgöbeği desen daha dofru Halbuki eimdi kremleri de, kokuları 
değil mi? , da hep yerli kullanmak mecburiye • 

- Eh, hemen hemen öyle... tindeylz. 
- Güzel bir renk. Fakat ben ken· 

- Ben Fransız parfümü buluyo
di hesabıma fildişi rengini tercih 

rurn. Sen nasıl oluyor da bulamı-
ediyorum. 

- Süreyya bir tane açık pembe 
yapmış .• 

- Ben pembeyi pek sevmem. 

- Gümil§U daha gUzel değil mi? 

yorsun? .. 

İkinci seste en. hayati bir mesele

ye karşı duyulacak bUyUk bir all· 
kanın ahengi var: 

- Allah a§kma .•• Nerede buluyor-

sun? .. Aman, bana adres ver ... 
Tenıindcnberi kaldırımda arkam • 

da yürüyen bu kadınların sesi ne· 
den bu kadar kaim diye merak et
tim, döndüm, arkama baktım. 

Ve hayretle gördüm ki bütün bu 
şeyleri konueanlar kadın değil, iki 

erkektir. 
Pardesillerinin omuzları geni§, he

nüz traş olmu§ yanaklan pudralı. 

boyunlarında parlak renkte kravat 

taşıyan manikUrlü tırnaklı iki deli

kanlı ... 

Onlan yukardan aşağı bir sUıdUk

len sonra kendi kendime: 

- Neden hayret ettim, diye dU

şUndUm. Bunlar da ipekten, parfüm

den ,sUsten ba!j.ka neden konuşabi . 
lirler? 

Suat Derviş 

Nazarı dikkati celbeylemenizi dile-
rim. 

lmrali' de Mahk\ımlara D . 
F 0 aır 

. mer imzasiyJe bize ınektup 
gönderen knrimlze: 

"İmrali,, adasmdaki mahkfımlan 
hariçten gelenler tarafından ziyaret 
edilmesi yasaktır. 

Nazillili bir okuyucumuza 
Nazilli okuyuculanmızdan H 

GUngöre: aua 

"Mektubunuzu okuduk Ş"k · 
• • • 1 ayetiniz tamamıyle dogru ve haklıd 

yi il• ır. Mesele 
v ayet makamına bildirm • 

vafık g '" rü enızı mu. 
o YOruz. Her hald 

yakından alakadar 1 e bu işle 
0 acaklarcııı 
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Bergtln 

Bir llikiye Olgunluk imtihanı 

~------~ı---------------------~ 

,....-------. - r • ...------
Hava bir kış başlangıcı için ümit 

edilmiyecek kadar güneşli idi. Raif 
Ziya, elliyi aşan yaşına rağmen ken
dini çok zinde ve genç buluyordu. 

Nakleden: la. 
serlerini biliyor, ve tahlil edebihyot" 
du. 

Ankara caddesinden ağır ağır ini
yor, kitapçıların camların~ bakıyor
du. Eski Türkçe ile birkaç defa ba
sılmış olan romanlarından birisi, da-

• ha bir hafta evvel, tekrar ve yeni 
harflerle basılmıştı, bütün ca.ınekıiıı
lar, bu romanı ile doluydu. 

Şimdi genç kıza itimat gelmişti '°' 
perşembe günü geleceğini vadede. 
rek ayrıldılar. Giderken : 

- lsmim, demişti, Leyla.... Leyli 
Şefik! 

• • 

Merak ediyoruz: 
Meşhur ve eski bir muharrır olma

sına rağmen, Raü Ziyanın gene 
goğşil kabarıyordu. Caddeden ge -
çenler, onu hürmetle selaınlıyorlar -
dt. 

Perşembe günü Leyla, üstadın od .. 
sına girdiği zaman sanki bütün oda • 
ya ışık ve bahar dolmu§tu. Leyla: 

- On ... Diye haykırıyordu, on nu· 
mara aldım. .. Daha doğrusu aldık· 

Gillüştüler ve çahşmağa başladı -
lar. Raif Ziya, yalnız artık okuttuğtı 
bu şairleri tekrar hatırlattığı için, 
başka sebeplerden dolayı da Leylaya 
müteşekkir kalıyordu. Ve, iki nafta 
sonra, ona aşık olduğunu anladı, ka· 
naat getirdi . 

Alakadarlar, Ömer hasta 
iken yardım yapmışlar mı? 

Bundan iki hafta kadar ewel veremden ölen amatör güreşçi Koc öme
rin, bu hastalıktan kurtulanuıyıp ölmesinde &.mil olan bir takım ihmaller
Cfen bahsedilmektedir. Henüz matbuat sahasına intikal etmiyen bu sözle
rin esası ne olduğunu anlamak için dün Cüreş Federasyonuna müracaat 
ettik. 

Belki vaktin gecikmesi sebebile 

1 kimseyi bulamadık. Diğer taraftan 
uzun zamandır idmancılarunızı mü . 
§ahedc altında bulunduran doktor E
min Şilkrüye müracaat ederek Koç 
Omer hakkında malumatı olup olma
dığını sorduk. Doktor bize şu malıl
matı verdi: 

"- FenUindiya gür~leri başlar -
ken Koç Omer muayenehaneme gel
di .Muayene ettim. Kendisinde vere1ıı 
başlangıcı gördüm. Derhal federasyo 
11a bir mektup yazarak güre~ten mc
nedilmesini ve kendisinin tedavi al -
tına almma.,ıni istedim. Filvalci o 
zaman bu çocuğu güreştirmediler .. 

FAKAT 
Yalnız çoctlğun tedavisi için muh

telif teşebbfüılerde ricalarda bıtlım -
dum .Maalesef tesiri olmadı. Eğer o 
zaman bu gence bir Pnömotoraks te
davi~i yapt'lsa idi kurtulması ihtimali 
yüzde seksen idi. Bıt genç hastalığı
ııin seyri esnasında barıa oyle aciklı 
tJaziyetlerde müracaat etti ki, ağla -
maktan kendimi alamadım.,, 

HASTA YAT ARKEN 
Diğer taraftan öğrendik ki, Koç 0-

mer ümitsiz bir halde hastanede ya
tarken arkadaşları kendisine yardım 
edebilmek için Şehzadebaşmda Koç 
Omer menfaatine Naşit tiyatrosun -
da müsamere yapmışlar. 

Biz hadiseyi ve ona mü tef erri ha
berleri işittiğimiz ve doğruluğuna i
nandığımız şekilde yazıyoruz. 

NASIL ve NlÇlN ? 
ldmancıların muayeneye tabi ol -

madan müsabakalara girmeleri teş

kilatın muhtelif emirlerile menedil -
miş iken bu çocuk Emin Şükriiye ge
linceye kadar muayenesiz nasıl gü -
reşmiştir? Hastalığı tahakkuk ettik
ten ve doktorun tedavi hakkındaki 

tavsiyeleri malum olduktan sonra da 
alakadarlarca hakkında ne gibi yar
dımlar yapılmıştır ve bu gencin ha -
yat ve sıhhatile nasıl alakalanılmış
tır? Bunu salahiyettar ağızların izah 
etmesini bekliyoruz. 

Kim Kimi 
D .. d .. ? ov u. 

F ranıız mı, Yunanlı mı? 
Atinada çıkan Atlitismos gazetesi 

lf unan boks §ampiyonu Hristoforidis 

ile Fransız boksörii Tene arasmda ya 

pılan maçın uzun uzadıya tafsili tını 
verdikten sonra 9 uncu ravuntta Hris 
toforidisin sayı hesabile galip geldi
ğini ve Yunanlı şampiyonun bu ga
lebesinin Fransız gazetelerinin lehin 
de hararetli neşriyatını mucip oldu

ğunu yazıyor. 

-ı 
14/ 11 / 936 Cuınartesi: 

B TAKIMLARI: 
Taksim Stadı: 18,SO Süleyma

nfye - Galatasaray, ha.kem Se
dat, 15,15 Güneş - Vefa, ha.kem 
Feridun Kılıç. 

Fener Stadı: 18,SO Eyüp - ls
tanbulspor, ha.kem Müfit, 15,15 
Beykoz - Fenerbahçe, hakem Sa
mim Talu. 

Geçenlerde ı:ıeremden ölen amatör güreşçi Koç Ömerin 
aon resimlerinden biri 

Şeref Stadı: 13,30 Topkapı -
HiJ8.I, hakem Bürhan, 15,15 Ana
dolu - Beşikta.5, ha.kem Kadri 
CeliJ. 

Japonyada yapılacak 
olimpiyatlara kadınların 

15/ 11 / 936 Pazar: 
A TAKIMLARI: 

Taksim Stadı: AJan gözcüsü: 
istemiyorlar • • • 

gırmesını 

Saim Turgut. 
Ortaköy - Davutpaşa, 11,30 

habm Salın Turgut, Süleyma
nlye - Galatasaray, 13,10 hakem 

Halit Galip, Günes • Vela, 15 
hakem Sadi Karsan. 

J aponyada yapılacak olimpiyada kadın atletlerinin 
iştirak edip etmemeleri spor efkarı umumiyesini çok a
lakadar eden bir mesele olmuştur. Asri olimpiyatların 
gittikçe eski olimpiyat an'anelerinden uzaklaştığı rna
h1mdur. 

Fener Stadı: Alan gözcüsü: 
Emin Fuat. 

Olimpiyatların kadim Yunanislan· rs;
da yapılanlar şeklinde olması ve bü - s 
tün an'anelerin muhafaza edilmesini por ve Para 

Karagümrük - Do~anspor, 
11,30 hakem Emin Fuat, E:rüp _ 
tstanbukpor, 13,10 hake~ Sa
bih, Fenerbah~e - Beykoz, 15 ha
kem Adnan Akın. 

ıstiyenler çok olduğu gibi, asrın ica
batını dikkate almayı düşünenler de 
vardır. Berlin olimpiyadından evvel 
beynelmilel olimpiyat komitesi reisi 
Ballet Latour Avustralyayı ziyaretin 
de: 

Güzel Yüzücü Hangisini 
Seçecek? 

Şeref Stadı: Alan gözcüsü: 
Şazi Tezcan. 

AJtınordu - Galata Gen~ler, 
11,30 hakem Basri, Topkapı _ 
Hilal, 13,10 hakem Nuri Bo ut , 
Anadolu - Beşiktaş, 15 ha.kem 
Şazi Tezcan. 

- Kadınların artık olimpiyatlar -
daki atletizm müsabakalarına alın -
mamaları vakti gelmiştir. Demişti. 

Beynelmilel olimpiyat komitesi reisi 
eski Yunan olmpiyatlarında kadınln
rın değil müsabık olarak, hatta seyir-
ci olarak dahi stadlara kabul edilme 

c::--=-=-=-=:a:o::ıı::::::o:::ı:::ıı ___ .:,. diklerini de o münasebetle hatırlat -

Milli Küme 
Meselesi 

mıştr. Fakat Almanların ve Ameri
kalıların ısrarlarile kadınlar Berline 
de gitmişlerdi. 

Japonyada yapılacak 1940 olimpi
yadı için ayni mevzu tekrarlanrnak-

Umumi Merkezde Bu İş tadır. Tokyoda tertip olunacak olim-
Görü•ülmemi"' piyada kadınların ne suretle iştirak 

~ ~ edecekleri 1936 olimpiyadı münasebe 
Ankara, 11 (A.A.) - Futbol mü- tile Berlinde yapılan içtimada görü • 

sabakaları için bir milli küme teşkili şülmüştü. Orada iki noktainazar ileri 

ve buna İstanbuldan dört, Ankara ve atıldı. 
1zmirden ikişer taknn kabulü hakkın- 1 - Kadınların dünya şampiyon • 
da Futbol F d lukları müsabakalarından uzaklaştı _ 

e erasyonunca ittihaz e-
dilmiş olan karann Merkezi Umumide rılarak her kıtada yapılacak mıntaka 

şampiyonluklarına girmeleri ve asri 
görüşüldüğü vakit fena bir tesir bı • olimpiyatlarda kadın atletler için 
raktıg~ ına da•p b . ... azı neşrıyata tesa • mevzuubahis altı müsabakadan vaz 
dilf edilmektedir. geçilmesi. 

Anadolu Ajansı, Federasyonca hal- 2 - Yahut kadınların yalnız altı 
~ilmi! olan bu meselenin Merkezi müsabakaya iştirak ettirilmiyerek 
mumıde mevzuubahis bile olmadığı- bütün müsabakalara girmeleri. 

nı beyana salahiyettardır. Bcrlin içtimaında bu ikinci noktai-

isviçre 

' 
Avusturya 

3 
Avusturya Futbolü 

Dü§Üyor mu? 

nazar ekseriyet kazanmıştı. Fakat 

A vustralyada ve cenubi Amerikada 
kadınların olimpiyatlara iştirakleri 

aleyhinde büyük bir cereyan başla • 
~ştır. Avustralyadaki propaganda 
Misclarence tarafından muvaffakı • 
yetler brujarılmaktadır. 

Cenubi Amerikadan ve merkezi Av 

Sirkeciye gelince düı_ıündü. Karşı -
ya mı geçecekti. Birdenbir<." aklına, 

parka gitmek geldi ve yürüdü. 
Park tenhaydı. Boğaza, bir kor -

ni17ten bakar gibi olar. yere gelince, 
P.aif Ziya, orada ,ellerini yüzüne ka
panaş , çantası ve beresi yere atıl -
IT\IŞ bir genç kızın hüngür, hilngUr 
ağladığını gördü. 

Muharrir durdu, baktı. Kaç yaşla
rında vardı? Yüzünü göremiyordu .. 
Fakat on sekiz, on dokuzdan fazla 
olamazdı. Güzel miyı:li? Merak etti 
v~ müstehzi bir sesl·:ı sordu: 

- Neniz var? Beklediğıniz kimse 
randevuya gelmedi diye mi ağlıyor -
sun uz?. 

Genç kız, başını kaldırdt Güzeldi, 
iri gözleri vardı ve yaşhydı. Karşı -
sındakinin oldukça yaşlı, temiz, pik 
bir adam olduğunu görünce: 

- Hayır, dedi, yanılıyorsunuz. 

Bir türlü olgunluk imtihanımı vere -
miyorum da ondan .. lkı senedir uğra
şıyorum. 

- Peki amma bunda o kadar üzü
lecek ne var?. 

- Ne mi var? Babam eğer buse
ne de yapamazsam, beni lzmire ça
ğıracağını yazdı . 

- Siz lzmirde mi oturursunuz?. 
- Evet ...• 
- Burada yalnız mı oturuyorsu -

'\UZ?. 

- Hayır teyzemin yanmdayım. 
Ve kız tekrar ağlamağa bafladı ... 
- Nedir bu bir türlü yapamadı -

ğınız ders? • 
- Edebiyat.. 
- Size yardım edebilir miyim? .. 
Genç kız bu yabancı adama te

reddüt ve şüphe ile baktı. Sonra .. 
yerde duran çantasını alarak içinden 
defterini çıkardı. Uzattı. Mesele Fu
zuli ile Nedim ve Nef'i arasındaki 

farkları anlatmaktan ibaretti. 
Raif Ziya. durdu. Eski hatıraları -

nı yoklamağa başladı. Kendisine şu 
dakikada bir hikaye, hatta bir roman 
yazmağı teklif etseler, hı• .,.ıa daha 
kolay getiril; Duııunla beraber, aklı
na. ı.nr şeyler geldi, genç kıza 11.nlat
mağa başladı . 

O, şimdi, dikkat kesilmişti. Göz -
lerinde sevinç okunuyordu. Yarını 
saat sonra, vazife bitmiş ve iki ah -
bap olmuşlardı. Raü Ziya, kendisin
den ayrılan genç kıza: 

- !sterseniz, diyordu. ~lecek 
dersinizi yine beraber yaparız. Elim
den geldiği kadar size yardım ede -
rim . 

Genç kızın gözlerinde yine bir şüp-
he belirmişti: 

- Fakat, dedi, sizi tanımıyorum. 
- Ben Raif Ziya! Haftaya, per -

şembe günü bu saatte sizi evimde 
beklerim. Işte adresim. 

Genç kız, Raif Ziya ismini duvar 
duymaz, büyük ve sonsuz bir haYret 
duymuştu: 

- Nasıl, dedi, siz... Raif Ziya! 

Fakat dilşüntiyordu. Aralarında "' 
tuz beş yılın aşılmaz uçurumu var • 
dı ve bu uçurum, başını döndüriiyor
du. Her perşembe Leyla gelmedeD 
evvel, Raü Ziya: 

· - Bugün, diyordu, ona aşkıııtl 
söyleyeceğim ve icap ederse, Izmit'I 
gidip onu babasından isteyeceğilO 
ve onunla evleneceğim • 

Bu "evleneceğim,, sozu, onda. 
"hırsızlık edeceğim,, "adam öldüre
ceğim,, gibi bir his uyandınyordU· 

Ve bu his, Leyla gelince, onun dU• 
daklarmın kilitlenmesine sebep olu • 
yordu • 

• • 
Artık imtihanlar gelmişti. Leyli. 

bir gün, hiç beklenmeden Raif Ziyt• 
ya gitmiş ve boynuna atılarak: 

- Oldu... demişti, oldu ,imtihad 
kazandık! .. 

Sonra, birdenbire ciddileşti: 
- üstat, dedi, size bir şey srır 

leyeceğim. Şimdi artık itiraf edebi1" 
rim ... 

- Neyi? • 
- O gün, beni parkta gördilğtl • 

nüz gün ağlayışımın ıırebebi imtih,. 
değildi... Siz biraz anlar gibi old\I • 
nuz?. 

-Ya! .. 
- Evet... Eğer ~ yine imtiband• 

muvaffak olın&ısttw l 1111, t11.it!lllyan -:;r 
llmiden ayrılacaktım. 

Bu sözler, Raif Ziyanın kalbiıll 
birer bıçak gibi saplanıverdi. Keke • 
ledi: 

- Kim bu Selami? 

- Arkadaşım Lamianın kardefl. 
yirıni beş YaJJlarında.... Beni de sr 
viyor ... 

Raif Ziyanın sesi h~aştı: 
- Peki D~i, sen?. 
ı..eyli. başını önüne eğdi, kızar' 

dı: 

- Eh, dedi, ben de biraz .. 
Durdu, sonra parlıyan gözletiol 

kaldırdı: 

- Fakat bUtün saadetimi sit.f 
borçluyum. Eğer siz olmasaydınız .. •" 
Oh ... Teşekkür ederim .• 

Ve bir hareket yapmasına mUsar 
de etmeden, Leyla, Raif Ziyanın ys • 
naklannda öptü, koşa koşa odads' 
ve evden çıkıp gitti. 

Raif Ziya, onu alakoymak için ııt~ 
bir teşebbüste bulunmadı. Koltuğtlır 
da, yığılı kalmıştı. Leyla, g iderJ<ell• 
odadaki aydınlığı da beraber götU • 
riir gibi olmuştu, etrafa karanlıldJ! 
çöküyor ve bu karanlıklar muharı+ 
rin kalbine doluyordu : 

- Of, diye mmldandı kalbini t1t" 
tarak, ne kadar da ağınyor. . 

Ve nihayet, gözlerinden yaşlar tJO' 
şandı. Masasının üzerine kapaııdl· 

"Müsait Aşk,, romanını yazan oiizsi
niz ha! 

Fut holde Dünya 
Kupası . ld· Ve genç kız ona, bütün romanları

nı ok.uduğunu, beğendiği parçaları, 
ezberınde olan yerleri anlattı. 

Raü Ziyanın memnuniyetine pa • 
yan yoktu. Bu güzel, hayat ve neş'e 
dolu genç kız, Nedimi, Fuzuliyi bil
miyor. fakat onun hemen bütün e-

bir kadm YilzücU güzelliği ve enda -
mmın eşsiz hatlarile dildcati celbet • 
mişti. . 

Prof es yon el takımların da işt1rll • 
le Pariste yapılacak bir dünya futde 
bol kupası için Fransızlar diğer f e • 
rasyonlarm fikirlerini sormaya bll3 
lamışlardır. ,.ı 

Pariste yapılacak dünya }tu~a iJI 
maçlarına lngiliz profesyoneue.:~':ı,, 
iştiraki de şimdiden temin edildig 
dair malfunat vardır. 

Muallimler Arasında Yardıdl 
Sandığı Avusturya milli takımı Isviçre 

milli takımile yaptığı maçı 3-1 kazan rupadan kadınların iştiraklerine mfı 
mıştır. Fakat futbol münekkitlerinin ni o~ma~ için be~elmilel olimpiyat 
yazdıklarına nazaran eski Avustur - komıtesme takrırler gönderilmeye 
ya futbolü kendini gösterememiştir. başlanmıştır. 

Japonlar da kadınların erkek iı_ıleri 

En güzel vücutlu kadınlar ara
sında sayılan Arjantinin sür'at 

yüz.~cüelrinden Jeanette 
Campbell 

tstanbul Maarif MUdürlUğUnUn 1~ 
tanbul mıntakasmda ölen :ınuallirO 1' 
!erin ailelerine yardımda buıun~19 • 
iizere tesis ettiği yardım sandı~n • 
vilayetimiz mıntakası muallirnlerın 

Halbuki Paris gazeteleri ve bilhas

.a 6 teşrinisani tarihli Auto gazetesi 
Fransız boksörü Edouard Tenetnin 
Yunanlı Christoforidis'e sayı hesabi
le galip geldiğini yazmaktadırlar. 

Maçı seyretmiş olan Fransız gazeteci 

leri mi yoksa bu galebe haberini u
zaktan alan Yunan gazeteleri mi alda 
aıyorlarT. 

Bir zamanlar şöhretleri dünyaya 
yayılmııı olan Avusturya yıldızları 

ne karıştırılmasını pek hoş görmedi • 
ğinden 1940 olimpiyadına kadınların 

bazan acemi futbolcülcr gibi becerik- girmemeleri için yeni bir karar alına-
ıizlikler yapmı§lardır. cağı zannedilmektedir. 

Bcrlin olimpiyadı arifesinde dün
yanın her tarafında yapılan yüzme 
seçmeleri arasında Arjantindcn gelen 

Jeanette Ca.mpbell ismindeki bu 
yüzücil kadm son zamanda para ile 
spor .a~asında mütereddit kalmıştır. 
K~ndısile hayatını bağlamak istiyen, 
milyoner, yüzücü kadınm en .,.üzel 
yeri 01.~n vücudUnü herkese gös~ere
cek musabakalara girmesine razı ol
mama~t~ ~e yalnız kendisinin sey -
retmesını ıstemektedir. Bakalım bu 
güzel yüzücü hangisini tercih ede • 
cek? Parayı mı, sporu mu? 

den 1560 kişi yazılmıştır. ·rıı· 
Maarü müdürlüğü diğer :ınualltte• 

lerin de bu sandığa yazılmalarını 
min için tedbir almaktadır. 



t:t===== 12 - 11 - ~36 !AN 7 
~ 

ANTAKYA- ISKENDERUN iplik Buhranı 
Karşısında 
Yeni Tedbirler 

1 GÜNÜN RÖPORTAJq 

K arakolda, komiser Karabetle 
karşı karşıyayız. Komiser es

ki Osmanlı polislerindendir. Umumi 
Harpten sonra Suriye hizmetine geç
ıniş ve onlar için çalışmaya başlamış· 
tır. Bana ilk suali şu oldu: 

- Siz kimsiniz? Burada r..e arıyor- B ütün Antakyalılar benimle b~-
aunuz? raberdi. Benim film ı;ekmemı 

- Ziyarete geldim, dedim, en tere- istiyordu. Fakat her şeye rağmen ted
san bazı manzaralar gördüm ve resim birli olmak gerekli. Onun i<;in filmi 
çıkarıyorum. ekseriya otomobilin penceresinden a

Komiseri daha derin şüphelere dü- lıyordum. Film makinesi aksi bir 
,urmemek içi_n _Rıfat ~üd~hale etti: makinedir. Çevirirken muhakkak gti

- Gazetecıdır, dedı, resım alıyor. rültü yapar. Ses çıkarır. Kalabalık 
Şehrin manzarasını almak ta yac:ak caddelerde film alırken makinenin tek 
değil ya... sesi duyulmasın diye otomobil boyu-

- Evet amma, sinema alıyor na klaskson çalıyor ve öyle ilerliyor-
- Hayır, sinema makine:;i değil, du. 

fotoğraf makinesi!.. Bir taraftan işimizi görürcen. di· 
Bunun üzerine Karabet makineyi ğer taraftan da polisi de meşgul et

adamakıllı muayene etti, fakat bir mek gerekti. Çünkü polis, bu ada.
türlü de karar veremedi. Bu fotoğraf mm makinesini elinden aldık, mühür
makinesiydi. Fakat içinde ~inema fil- ledik, artık ne demeye burada d~u
mi gibi film vardı. Acaba sınema ma- yor? diye bir şüpheye düşe->ilirdi. 0-
kinesi olmasın? nun için her gün bir kere polis müdü-

Karabet meseleyi balled~.nedi. _ve riyetine uğruyor, makineyi istiyor: 
tel f nl t' k derun emniyet müdti.r- duk. Nihayet bir gün Karabet efcndı 

e o a s en d k. . . ld v 
ı .. -.. ti t etti Araların a ne ma ıneyı gerı vermeye rp.zı o u. e 
ugune m racaa · K h d tta .. h .. .. .. f lmJe 
konuştular bilmiyorum. Fakat ara- .u .u. d mu _runl ubilgost::e~~.:t .. 1 l di-
bet d b adedi ki: · rımızı e gerı a a ecegımızı soy e . 

sonra an an F t - f k · · · ifl ı · ora _ B · ·1e film çekemezsi- o ogra ma ınesının ın 13n -
u makıne ı .. .. .. .. ·· d d d Bun 

niz B . d' üh' ürliyect!gı··z. Film da gozumun onun e uruyor u. -
· unu şım ı m . · k ·t b. b b' film 

lerinizi de alacağız. Sonra huduttan lar ıçın A~t~~a aıb. 1~ o ~:ı te 
'1karken mühürlü makineyi gösterir, vardı:. Bır ce ım en ep 

"TAN,, ın Foto ve 

Sinema Muhabiri: 

Remzi Ar 

Pamuklu iplik buhranı devam et -
mektedir. Şehrimizde olduğu gibi A
nadoluda da buhran yUzünden tez -
gahlarm bir kısmı durmuştur. Bu iş 
etrafında teşebbüste bulunmak üze
re şehrimize gelen Denizli dokumacı
lar birliği reisi ile İstanbul dokuma
cılar cemiyeti reisi Ankaraya git -
ınişlerdir. 

AFGANIST ANIN 
YENi ORDUSU 

üç 

Efgan hükumeti modern bir ordu 
vücude getirıniş ve bu orduyu mo • 
dern silahlarla cihaz!aınış bulunu .. 
yor. Kabil Hükftmeti, Efganistanm 
coğrafi mevki bakımından haiz oldu
ğu ehemmiyeti gözönünde tutarak 
Efgan ordusunu ona göre hazrrlamış, 
tam Avrupai bir ordu yapmıştır. 
Dercettiğimiz resimler yeni Efgan 
ordusuna ait birkaç manzarayı tes
bit etmektedir. 

Paraşütçü Naciye 
T orosla dikkate 
değer bir mülakat 

"Birkaç Yüz Metro Yükseklikte 
Bir Tayyare Kanadı Üzerinde 
Bulunmak Heyecanının Zevki 

Tarif Edilemez ki ... ,, 

Naciye Toroı, Sovyet misafirimiz General Eydemanın karsılanma 
merasiminde arkadaşları ile beraber . 

·ı Ik kadın planör ve paraşütçülerimizden Bayan Na
ciye Toros. bana bu çetin mesleğe nasıl intisap et

tiğini anlatıyor: 
- Beş aydır, bu mesleğe intisap ettim. Evvela planör

de çalışmıya başladım. Sonra paraşütte de tt!crübdere 
geçtim. Şin1di, paraşütle atlamayı öğreniyorum. Bir kaç 
zaman sonra bir sivil tayyare mektebi açılacakmı~ .. 

O mektep açıltnca 'ıemen - Hayır ... Büyüğe ilişmerni§ bile .• 
. ~. M .. 1.. t H:er hal~ şaşrrmış olacak .... 

ona gırecegım. otor U ay- ' !..__ Bu paraşütlerin açılışı otoıno .. 
yareae çalrşmrya başlıyaca- tik bir tarzda değil midir? Muhak .. 
ğım. kak insan bunu kendi eliyle mi açma-

- Bu mesleğe kar§I siz lı? .• 

de muhabbet ne zaman baş- - Hayır, talebenin yeni atlayışla
ladı? diye soruyorum. rmda, paraşütün bir ucu, bir ıple 

- Galiba çok eskiden .. Çünkü ai- tayyareye raptedilir. Muayyen yore 
lemde bir çok asker vardır. Ben de gelince yukardan ipi çekerler. Para .. 
askerliği pek severim. I<;imizde tay- şüt açılır .. 
yareci de var. Onun için esasen içim- - Siz bayram günü atlamadınız 
de olan bu sevgi bana öyle geliyor ki. mı?. 
Eski.şehirde tamamiyle inkişaf etme- - Hayır .. Biz resmigeçite iştirak 
ğe başladı. Ben tayyareye hiç farkı- etmiştik. Resmigeçitte bulunduk. 
na varmadan, galiba asıl orada alış· Fakat Eribenin müthiş felaketinden 
t sonra bizden üç kız tereddütsüz atlaım .. 

Ben i1kmektep öğretmeniyim. Va- dılar ve muvaffakıyetle yere indi • 
zife dolayısiyle üç sene Eskişehirde ler .. 
kalmıştım.·Orası tamamiyle bir tay-

ı yare muhitidir. Orada tayyareye ı
l:iWJ.Uı;ıım. Son zamanlarda Bayan 
Sabiha Gökçenin tayyaredeki muvaf. 
fakıyetlerini gazetelerde okurken be
nim de içime bu meslege intisap için 
büyük bir heves geldi. 

O zaman bu sevginin ve alakanın 
esasını tahlil etmeğe kalkıştım. Ve 
gördüm ki .. Eskişehirde geçen üç se
nemin benim üzerimde mühim bir 
tesiri olmuştu . 

Eribenin cesareti 
- Talihsiz ve kahraman Eribeyi 

tanır mıydınız, arkadaşınız mıy . 
dı? 

- Ben talihli veya talihsiz diye . 
bileceğimiz Eribemizi bu defa An . 

karada tanımıştım. O pilotluğa ye
tiştirilmişti. Pek yakın bir zamanda 
artık diplomasını alacaktı. Paraşüt
çülüğe yeni başlamıştı, bizimle be
raber .. Büyük cesareti vardı. Para · 
şütü çek seviyordu. Ve bu işte müt
hiş bir heyecanı vardı. Hele o bay. -
ram gününden evvel zavallıyı bır 

görmeliydi. 

Heyecan ve zevk 

- Paraşütle atlamanın her halde, 
müthiş bir heyecanı ve belki de be • 

nim anlayamadığım zevki olacak .. 
Fakat kendisini bir bo~luğa salıveren 
insanın korkması da bana muhakkak 
gibi görünüyor. Siz paraşütle ilk 

atladığınız zaman büyük bir korku 
duydunuz mu? . 

- Hayır, diyor, inanınız bana, 
ben ilk atlayışımın zevkini ötekiler • 
de hiç bulamadım. Ilk atlayış müthiş 
bir zevk...... Insan kendisini tayye. .. 
reden aşağıya hemen atsa belki he • 

yecanı yoktur, zevkli olmıyacak ... Fa
kat insan tayyarenin kanadı üstüne 
çıkıyor. Vakia tayyare sür'atini ek • 
siltiyor amma ne de olsa doksan ki
lometre gidiyor. Doksan kilometre 
bilmem kaç yüz metre yükseklikt~ 
bir tayyarenin kanadı üzerinde bu • 
lunmak heyecanının zevki tan'f ~·ı . e .ı -
mez kı.. Sonra kaldınp k d' . . b. _ en ınız1 ır 

b_?ş~~~a fırlatıyorsunuz .. Ve para§Ü-
tunuzu açınca artık - d • . d' _. . . aşagrya ogru 
ın ıgınızın. bile farkına varmıyorsu • 
nuz. Sanki, muallakta kollannızdan 
a~Ilını~ gibi ... O ne tatlı bir his .. Ta. 
rıf ed1lernez kı· B"t" a·· _ .. u un unya aya 
gmızm altında.... " 

Genç paraşütçünUn, bunu anlat • 
ken gözlerinin içine tuhaf b ' u. 
d 1 ır ateı:r o uyor ve heyecanından .. .. .,, 

d YUZU ya • 
vaş yavaş, aha kızarıyor: 

- Bu mesleğin güze ili _. . 

Efganlılar ,umumiyetle cesur ve lıkla asrileştirmiş, bilhassa şimd~ki 
civanmert bir millettir. Her türlü te- Kral Majeste Zahir Han Efgan or
rakkiye istidat ve liyakati teslim ,..;ı_;_ '.!:.:~· .. nuı:ı seviyesini yükseltmek için 
len Efgan milleti, orduaUD>;.Kolay -1 çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Muhakkak merasimde paraşütle 
atlamak istiyordu. "Eğer, ben atla
yama7$am, ölürüm.,, diyordu. Ve o 
gün her halde paraşütle atıldığı za . 
man heyecana kapılmış olacak .. On
dan şaşırdı.. Elli metre kala ancak 
karın paraşütünü açmış .. Bu ufak 
paraşüt, öteki sakat olduğu zaman 
kullanılır .. Eğer onu da daha yuka
rıda açmış olsaydı, muhakkak kur . 
tul urdu. 

ona intisap edenler anı g~~ı ancak 
B ayabılırler d yor... en bu yenı' . l· 

. rneslegı· · k 
- Neden onu açmr~. ötekini aç -

mamış ... Acaba, büyük paraşüt bo
zulmuş mu?. 

çok sevıyorurn ki . . 0 adar 
bütün hayatımı şırndiden sonra. 

ona vakfedeceğim. 

Suat DERViŞ 
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Tütün 
• 

pıyasası 

nasıl açıldı? 
lzmir (Hususi) _ Bu sene tütün 

piyasas; gayri tabii şa~ar i.çinde a
çılmıştır. Daha do~u pıyasanın 
açılışı bir emrivaKi §eklınde olmuş -
tur. lyi cins tütünleri kaçırmak tste
miyen Amerikan Tütün kumpanya -
lan, ne pahasına olursa olsun piya
saya iştirake karar verdiler ve etti -

ler. ı 
Piyasa henüz resmen açılmadan 

Amerikalılar, başka şahıslarla 'llış 
verişe başlamışlar ve birçok tütün 
almışlardı. Keyfiyet diğer mıntaka · 
larca da haber alınınca bu sefer der
hal ve her yerde birden mübayaata 
başlanmıştır. 

tık gilnde bütün mıntakalard~J? 
fiyatlar 60.134 kuruş üzerinde ıdi. 
Rekoltenin 22-26 milyon kilo arasın
da olduğu tahmin edilmektedir. llk 
verilen fiyatlar normalin yükseğin • 
dedir. Dünya piyasasının isteği kar
şısında rekolte 30 milyon kilo dahi 
olsa. satılacağından korkulmamakta 
ve fiyatların normalden ayrılmıya • 
cağı umulmaktadır. Türkofis müdü -
riyeti mıntakadaki Ticaret Odalarına 
yaptığı bir tamimde piyasanın açıl • 
dığı günden bugüne kadar vuku bu -
lan satış miktarını sormuştur. Bu 
f'orguya odalar peyderpey telle cevap 
vermektedirler. Gelen cevaplardan 
anlaşıldığına göre yalnız Akhisar w 
havalisinde bugüne kadar 4 milyon 
kilo tütün satılmıştır. Akhisarda, tü
tün limited, lnhisarlar, Fehmi fetva
cı, Di Amerikan tabaka geri ve sair 
firmalar mübayaatta bulunmuşlar • 
dır. Kuşadasında bugüne kadar sa -
tılan tütün miktarı 370 bin kilo olup 
alıcıları şunlardır: 

Gelen 150 bin, geri 130 bin, hcrman 
ıpirer 50 bin, lnhisarJar 10 bin, Ols
ton 50 bin, Hüseyin Sabri 30 bin kilo. 
Diğer mıntakalardan cevaplar bek 

lenmektedir. 

Heykeltraş Kanonika 
Maniaada 

Manisa, (TAN) - 80 ein lira ••r
f iyle burada dikilmesi kararlaştırı -
tan Atatürk ve Zafer anıtının yerini 
te6bit etmek ve bu husustaki 
projeyi hazrrlamak üzere davet edi
len heykeltra.ş "Kanonika.,, şehrimi
se gelmiş ve derhal tetkikata başla
Dllftrr • 

Anıtm Cümhuriyet Alanına ve 
hükfunet konağı önüne dikileceği mu· 
hakkak sayılmaktadır • 

Erzurum Liaeıinden Y etitenler 
Erzurum Lisesinden Yeti§enler Ku

nımundan: 

Yıllık ~lantnnız 15 - 11 • 936 
Pazar günü saat 14 de Eminönü 
Halkev:inde yapılacağından bütün ar
kadaşların gelmeleri. 

Amerikada Kanlı 
Grevler 

işlerini Bırakanların Sayısı 
18 Bindir 

Nevyork, 11 (A.A.) - Grev de\•am 
etmektedir. Limanda kanlı hadiseler 
olmuş ve birkaç kişi yaralanmıştır. 

Grev idaresi, şimdiye kadar gre -
vin Meksika körfezi ile Atliı.ntik kı
yısında 247 gemiyi, Kaliforniya. Ore 
gon. İngiliz Kolombiası ve havai li -
manlarda da 178 gemiyi hareketsiz 
bıraktığını bildirmektedir. 

Grevcilerin adedi şimdi 18.220dir. 

ANTAKYA 
LiSESi 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden)
Maarif Vekaleti Antakyadaki Türk 
kız ve erkek liselerinin Türkiye lise
lerine, ilk mekteplerinin de Türkiye 
ilk mekteplerine muadil olduğunu ka 
bul etmiştir. 

Balkan 
Orduları 

(Başı 1 incide) 
elçilik ileri gelenleri • olduğu halde, 
Türk şehitliğine giderek mutat mera
simle bir çelenk koymuştur. ~ıare
şal şehitliğin birkaç sencdenberi de
rece derece tekamülü hakkında ken
dilerine verilen izahatı dinlemiştir. 

Oğle Uzeri Haricıyc Nazrrı Ante
nesco, Mareşafüııiz ile Yunar. ve Yu
goslav genel kurmay başkanları şe
retıne bir 1iyafet vermiş ve bu ziya
fette milli rr..üdafaa nazır? ve Roman
ya erkanı harbiye reiı;iyh.: Türkiye, 
Yunan ve Yı.go~l-.v elçileri, hariciye 
nezareti erk~nı ve Türk. Yunan, Yu
goslav genel !< .ırmay heycU~ri azası 
hazır bulunınn ,tur. 

İtalya Kralının Doğum 

Y ıldönümünde .. 
Dün, !talya Kralı Viktor Emanue

lin doğuşunun yıldönümü kuUan -
mıştır. Saat 11 de Beyoğlundaki Sen\ 
Antuvan kilisesinde bir ruhani ayin 

yapılmıştır. Oğleden sonra da Beyoğ 

lu ltalyan klübünde hususi bir resmi 

kabul yapılmıştır. 

Talebeler' Den Günleri Sinema
ya Gidiyorlarmı• ! 

Adana - Kültür Direktörlüğü 

vilayete müracaat ederek, çarşam
ba günleri öğleden sonra da ders ol· 

duğu halde bir çok talebenin mekte· 

be gelmediklerini ve sinemaya git • 
mekte olduklarını bildirmiş, bu gibi 
talebedeh sinemadan ve sokakta gö . 
rülenlerin adresleri polis vasıtasiyle 
tesbit olunmasını istemi§tir. 

Yunanistanda 
Metaksas 
Rejimi 

(Başr 1 incide) 
hürmet ve tesamilh bulunmasına t.8.
bidir. Hürriveti, yalnız yıkma~ için,, 
bir milleti i~hilale uğratmak ve geri 
bırakmak için kullanmak istidadı gö
rülürse, milletlerin kendi kendilerini 
korumaları ve hürriyete muvakkat 
frenler koymaları tarihi bir 7,aruret 
halini alır. Böyle bir vaziyette arana
cak ölçü şudur: Freni kullanan tn • 
raf, münakaşa hUrriyetinin tahdide 
uğramasından yalnız umumi menfa
at namına mı istifade ediyor, yoksa 
hususi menfaatlere karşı müsamaha 
gösteriyor mu? 

Yunanistandan alman haberler. ge
neral Metaksasn Yunan milletinin u
mumi menfaatine ait ölçülerden ayrıl 
madığını ve bugünkü yapıcı rejimin 
Yunanistanm inkişafı namına menfi 
ve yıkıcı fırkacılıktan çok hayırlı o
labileceğini gösteriyor. Komşu ve 
dost millet hesabına buna çok mem • 
nunuz. 

I ki aiycui din 

Ancak Balkan memleketlerinin 
dahili inkişafında bizim miiş

terek Balkan menfaatleri namına dü
şüneceğimiz ve arıyacağımız çok e -
saslı bir nokta vardır. O da şudur: 

Bugün dünyada iki siyasi din var. 
Bunlar biribirine karşı kin ve nefret 
saçmakla meşguldür. Her iki dinin 
misyonerleri dünyanın her kö~esine 
bin türlü kılık ve kıyafetlerde sokula
rak kök tutmaya ve taraftar kazan • 
maya çalışıyorlar. 

Bu iki din, asıl zuhur ettikleri mcm 
leketler için tarihi zaruretlerden doğ
muş neticelerdir. Şu veya bu mcmle· 
ketin zaruret neticesinde mükaddera 
tına verdiği şekli ve kabul ettiği re • 
jimi hariçtekiler, kendilerine ait öl -
çillerle ölçerek lehte ve aleyhte hü • 
kumler vermek hakkını haiz değildir
ler. Dünyanın rahatı ve inkişafı, 
muhtelif rejimlerin biribirlerine kar
şı mütekabil hürmet ve tesamüh gös
termelerine bağlıdır. 

Fakat bir memleket için tabii gö -
rülebilen bir rejim, hariçte misyoner
lik etmeye kalkınca ve ihracat eşya
sı mahiyetine girince iş tamamile de
ğişir. 

O zaman ortalıkta göriilen manza
ra maskeli bir emperyalizm halini a
lrr. DünkU emperyalizm, nasıl muh · 
telif milletleri kendi maksadına alet 
diye kullanmak ve onları hususi, mil
li gayelerine göre inkişaftan menet -
mek istemişse bugünkü sağ ve sol 
dinleri de aynile onu yapmak istiyor
lar. 

Balkan birliğini teşkil eden mcm -
leketler bugün aşağı yukarı ayni se
viyededir. Hepsi de umumi inkişaf ve 
bilhassa halkın maişet ve irfan sevi
yesi bakımından garp ve şimal mem -
leketlerinden çok geri kalmı§lardır. 
Bu geriliğin başlıca sebebi de Balkan 

1 1 
memleketlerinin bugüne kadar kendi 

istanbul Belediyesi lllnları ihtiyaçlarına göre serbest bir inkiı,ar 
•••••••••••••••••••••••••• ... yolu bulmamaları ve yabancı büyük 

200 metre 1 aantim kutrunda 80 aantim eb'adında ııkı lel <Be-
her metreıi 20 kuru,) 

60 adet 4 x 2, 5 >.. 5 pmar (beher' metre1i 17 kunıttan) 
100 adet 2x1x3 çıta (beher metreıi 2 kuruttan) 
Karaağaç pay mahalli pencereleri için lüzumu olan )Ukarda 

einai ve miktarlan yazılı 3 türlü malzeme pazarlığa konulmuttur 
Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. lıtekliler 3 lira 92 kuruf
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/11 / 936 Cunıa 
cünü ıaat 14 le daimi encümende bulunmalıdırlar. (2896) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Senelik M. kira 
Bedeli Lira 

Büyüliçat şı Keseciler Sk. 12 N o. lı: dükkan 18 
,, Terlikçiler Sk. 15, 15/l dükkan 2_. 
,, Takyeciler Sk. 26 dükkan 18 

Kandilli Kuyı1 Sk. 6 No. h ev 15 
,, Yeni 1.ıf ektep Sk. 7 N o. lı ev 9 6 
,, Kuyu Sk. 14 No. lı ev 36 

Mercan Büyük Yeni han kat 2 N o. 1 9 oda 2 4 
Aluçelebi l\ılh. Sarraf ve Kantar ocağı 8,9 No. h 
dükkan 180 
Şehremini Takyeci Mh. Bayrampaşa Sk. 13 
No. lı tarla (Üç sene müddet) 3~ 

Yukarıda yazılı mallar hizaİannda gösterilen muham
men senelik k:.ra bedelleri üzerinden ve kira bedelleri dört 
müsavi taksitte ve taksitler peşin tediye edilmek şartile 
27 /11/936 Cuma günü saat 14 te arttırma ile bir sene 
için kiraya verilecektir. Taliplerin yüzde 7 ,5 P~Y akçele
rini vakti muayyeninden e~P-1 yatırarak Defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu-
na müracaatları. (F.) (2893) 

devletlerin menfaati niı.mma eu veya 
bu istikamete sürüklenip gitm~ • 
dir. 

Balkan ideall 

B alkan birliğini yaratan ana dU
,unce, Balkan memleketleri -

nin, haricin oyuncak ve aleti mevki
inden kurtulmaları ve kendi İflerini, 
kendi gaye, ihtiyaç ve menfaatleri • 
ne göre serbestçe tanzim etmek im
kanını bulmalarıdır. 

Balkan memleketlerinden herhan -
gi biri, bugünkü taassuplu, kinli din
lerden birinin tesiri altına düşecek 
olursa hem Balkan birliği hesabına 

kaybolmuş hem de milli mukaddera
tını kendi ölçUsile sevk ve idare et -
mek kabiliyetini elden kaçırmış de -
mektir. 

Yeni dini taassup şeklindeki ha • 
rici tesirin ister sol, istet sağ isti • 
kamette bir memlekette yer tutma
sı, Balkan idealini mutlaka boğar. 
Balka.ır ideali için yanın yol tasavvur 
edilemez. Bu idealin mahiyeti itibari
le birlik ve ahenk ya hep vardır, ya 
hiç yoktur. 

Yunanistana uzaktan bakılınca ba
zen hariçten ithal edilmiş ve Balkan 
idealine muhalif, siyasi cereyanla -
nn yayılmasına fırsat verildiği ve 
bunların az çok yer tutabildiği fikri 
hiı.sıl oluyor. Fakat biz zahire göre 
hüküm vermek taraftarı değiliz. Ge· 
neral Metaksasın Yunan mukaddc -
ratını idaredeki kudret ve kabiliyeti 
de, Balkan birliğine olan bağlılığı da 

Manisada üzüm satışları 
• • 

Maniaadan güzel bir manzara 

M anisa, (Tan nıuhabirıııden) - Üzüm ser&ileri kaldırılırken, yeni 
yılın feyizli ve borel<etli satışları hararetle devam etmektedir. 

Eğenin en zengin üzüm yurau, eski müreffeh hayatına kavuşmuştur, 
denilebilir. 

Yapılan hesaba itÖre, Kurum. üzüm piyasasının açılış tarihi olan yedi 
Ağustostan bugüne kadar Ma11isa bölgesinde satılan 42 bin çuval üzü
mün geliri 800 oin lirayı gec;miştir. Bu rakamlar, yalnız Manisa borsası
na aittir. Manisalı bazı bağcıların doğrudan doğruya üzüm borsasına 

yaptıkları satışlar bu yekuna dahıl değildir. Geçen yıl, ayni müddet için
de satılan 38 bin çuvala karşı ;ıehrimize giren paranın tutarı 200 bin lira 
kadardır. Bu yıl, mevsim sonuna kadar satışların bir buçuk milyon lira
yı bulacağı muhakkak :;ayı•nll'lktadır. 

Bu miktar, umumi buhrandan evvelki en işlek yılların verimin
den bile fazladır. 

Adapazarı 
Yolunda Bozuk 

Bir Köprü 

Adapazarında iki Katil 
Tutuldu 

Adapazarı, (Hususi muhabirimiz -
den) Sabancanın Yanık Şarkiye kö

yünden Salihi, kahvede otururken 
tabanca kurşuniyle öldüren ayni köy
den ~fostafa çavuş ile oğlu yakala -
narak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Yol ve 
ışık 

lazıın ! 
Adapazarı, (Hususi muhabiriınİI 

den) - Adapazan halkı, belediye 
den faalıyet bekliyor. Bir çok mahal 
leler bu sene de kaldırımsız ve ı~ılt 
sız kalmıştır. Bu yüzden halk, ).,,_ 
ğışlı havalarda çok müşkülat çe1' • 
mektedir. 

Yağmurlu havalarda bilhassl 
(Ba.'.jlar) mahallesindeki umumi cad
denin bir tarafından öbür tarafoı• 
geçmek, paçaları sıvamakla müınkİ14 
dür. Bu yol, şehrin mezarlığına gi • 
den yoldur. lki tarafında, ağızları aı' 

çık olan lağamlar vardır. 

Yağışlı havalarda cenazeleri eııecd 
metf enlerine götürmek yolun bu P" 
rişanlığı ve karışıklığı yüzündellt 

çok eziyetli oluyor. 

Diğer taraftan, küçük çocuklatlll 
arasıra bu lağamlara düştükleri ~ 
müşkUlatla kurtarıldıkları da söyle • 

niyor. Hiç olmazsa bu yolun heıneıt. 

yaptırılması ve 18.ğamların kapatıl• 
ması lazımdır • 

Umumi heliı.larm temizliğine d• 
hiç bakılmıyor. Bunlar arasında, fed 
ve gülünç hadiselere sahne oıaıilatS 
da vardır. Evvelki gün, çarşı heli • 
larmdaki bölmelerden birine gtreO 
bir zavallı, tahta olan zeminin çil • 
riidUğü için birdenbire çökmesiYl' 

!ağama düşmüş, feryadı basmış ,Yll' 

tişenler taraf mdan güçlükle kutta • 
nlmıştır • 

Adapazarı, (Hususi muhabirimiz -
den) - llçemiz hududu içinde \'e 
(Bolu} yolu üzerinde bulunup Orman 
köy ile Budaklar kôyUnU birihirine 
bağlayan köprülerden biri, üzerin -
den yük aolu bir kafnyon geçerken 
yıkılmıştır. Bir tesadüf eseri olarak 
nüfusça zayiat yoktur. 

Çetinkaya istasyonunun 
Yalnız bu kaza yüzünden yol 15 

saat kapalı kalmıştır. Mezkür yol U
zerindeki birçok köpriiler daha nere
deyse yıkılacak gibi göriinüyor, o 
kadar haraptır. 

Halbuki yol pek işlektir. Binaen • 
aleyh, bir faciaya meydan vermeden 
bu köprülerin yapılması lbımdrr. ............................ 

KÜÇÜK MEMLEKET 
HABERLERi 

K arabi~a<Ja Emin Kaptanın da
madı Recebin manifatura ma 

ğaı.asından para çalan Komuk Meh • 
met dokuz bu~uk sene hapse mahkiım 
o1ınuştur. 

• • • 

S oğan tohumu olan arpacrğn 
kilosu Blgada toptan 7,:S ım

nı~a satılm&ktadrr. Fakat mUştert ol
madığoıdaıı ~Uvallarda çüriimektedlr. 

• • • 

G tirdi köyttı Den Omer oğlu 
'Yusuf merkeple köyüne gt. 

derken Tokadın Emlneytt köyü clva
nnda şoför Cemalin ldaresindekJ 
kamyonW> altmda kalmış ,·e ölm~ • 
tür. 

• • • 

K andıranm Elmalı kö~ii'nde 60, 
Fmdıkb köyünde 4-0 ev yap

tırmaktadır· Bunlar muhacirlere ve
rilecektir. 

••• 

Z ile kazasının nüfuım 51 bini 
mUtecavbdır. 129 köyU olma

sına rağmen bir nahlyeAl vardll'. 1· e
ni bir nahiye teekUi lüzumlu görül-
mektedlı' · ••• 

Z Ue - lstasiyon ve Zile • Turhal 
yollan taınir edilmektedir. 

Fenni mezbaha ve park inşaatı da 
llerıeıni§tir. 

ağır imtihanlardan geçmiştir. Me -
taksas rejiminin Yunanistanda tam 
milli hakimiyet temin edecek ve Bal
kan komşulara tam emniyet telkin e
deceği yolda yürüdUğüne ve bu yol -
dan inhiraf etmesine ihtimal bulun -
madığına kanaatimiz vardır. 

J\hmet Emin YALMAN 

• • açılış merasımı 

ilk tren Çetinkayctya ıirerken •• 

Bütün İstasyon
larda Tezahürat 

Yapıldı 
Sıvas, (TAN) - Sıvas • Erzurum 

hattını Malatya hattı ile birleştiren 
Çetinkaya istasyonu büyük merasim 
le açılını§tır. 

Gilniln pek erken saatlerinden baş
ııya.rak Sıvas istasyonu dolmağa baş 
ıaınıştır. Kayseri ve Tokat Valileri 
de bu münasebetle Sivasa gelmişler
dir. Tren, davetlileri alarak Çetinka
yaya hareket etmiş, güzergahta biri
ken köylülerin alkL,ları arasında bü
tün istasiyonlarda tevakkuf edilmi§
tir • 

Valinin arzusu üzerine, (Karaiilık) 
istasyonunun adı (Kavaklı) ya çev
rilmiştir. Davetliler, Çetinkaya ve 
KoçköprUde heyetler tarafından kar
şılanmıştır • 

Dk nutku Sıvas Valisi söylemi§ 
ve bunu parti sekreterinin sözleri 
takip etmiştir. Vali Nazım Toker. 
bundan sonra Nafia Vekili namına 

ti.km önüne gerili kordelayı kesmiş· 

-- I 
. ' .~ı 

1 

I - . . cl•fl atcuyonun açılıı meraıımıt1 

bir İntıbQ 

tir . 
Çetinkaya istasyonunu açarıccı:ı 

de -kullanılan makas ve kesilen kor 
18. Sıvas müzesine konulmuştur. 



No. 102 Yazan : Ziya ŞakiT 

Loid Corç, Büyük Millet Meclisi 
Hükumetinin Gösterdiği Hüsnü

niyet ve insani Gayeyi idrak 
edememişti 

Başkumandanlığın planı, çok mü
himdi. Bu plana nazaran, yapılacak 
büyük taarruzdan maksat, yalnız 

düşman ordusunu mağllıp e:ın:k 
değildi. Asıl gaye: düşmanı buyuk 
bir ihata çemberi ile çevirmek .. ol -
duğu yerde imha etmek.. kaçmaya 
muvaffak olanları da Akdenize dök
mekten ibaretti... Bazı kumandan -
lar - gene hüsnüniyetle - bu ka
rar~ çok cür'etli ve tehlikeli görüyor
lardı. Ademi muvaffakıyet halinde 
ordunun vaziyet ve akıbetinin vaha
met peyda edcocğinden endişe edi
yorlar; [daha ihtiyatkarane hare -
ket olunarak taarruzun cepheden 
yapılmasında ısrar] eyliyorlardı. 

Fakat; [harbi, tek bir darbe ile 
bitirebilmenin, bir başkumandanlığın 
en yüksek evsafmdan olduğunu tak
dir buyuran; ve onu, bütün azamet 
ve şümulile tatbik ve icra kudretin
de bulunan (Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal Pa.~a) ile onun zi
kudret iki fikir ve mesai arkadaşı o
lan Fevzi ve ismet Paşalar] bütün 
maklıs ihtimallere karşı her türlü 
emniyet tedbirlerini almışlar; 
- Mustafa Kemal Paşanın, Büyük 
Millet Meclisinde söylediği gibi -
(düşmanı, milletin harimi isme -
tinde boğmayı) kararlaştırmışlardı. 

Bu kat'i karar verildikten sonra, 
bu muazzam meselenin (insani ve 
medeni cephesi) de ihmal edilmemiş· 
ti. Uç senedenberi işgal sahasında 
hüküm süren zulüm ve f ecayiin bü -
tün Türk kalplerinde husule getirdi -
ği şiddetli intikam hislerine rağmen 
Türk ordusunun başında bulunanlar, 
emsalsiz bir büyüklük göstermişler; 

beyhude yere kan dökülmemesi için 
evvela (insani ve medeni) bir vası -
taya müracaat etmişler; Dahiliye 
Vclfüı ethl Beyt (Lôndra) ya gön· 
dererek; (misakı milli dalresinde 
zulh esaslarını hazırlamayı) teklif 
eylemişlerdi. 

Loyit Corç; Büyük Millet Meclisi 
hilkumetinin gösterdiği bu büyük 
hüsnUniyet ve insani gayeyi idrak e
dememişti. Bu teklifi, Türklerin aciz 
ve zAfmdan doğan bir istirham te
lakki etmişti. Derhal parlamento kür
süsüne çıkarak, Yunanlılann lehin . 
de ve Türklerin aleyhinde şiddetli bir 
nutuk vermişti. 

Hislerini daima insaniyetin fazi -
letıerinden üstün tutan bu hadit ve 
haşin diplomat, §U sözleriyle artık 
Türklere büyük bir hak serbestisi 
bahşetmişti • 

Marmara sahillerinden Menderes 
kıyılarına kadar uzayan Yunan cep
hesi önünde ve içinde zuhura gele -
cek olan (tarihi haile) nin bütün 
ınes'uliyetini yüklenmişti. 

• • 
T aarruz, 26 Ağustosta 

bClflıyacak 
338 senesi ağustos aymm ortal:ı -

nnda (Baş Kumandan, Gazi Mustafa 
Kemal Paşa) ile Fev.zi ve Ismet Pa
§alar, (Akşehir) de birleşmişler; va
ziyeti, son bir tn.hlil ve müzakereden 
geçirmişler; garp cephesi kumandan
lığı karargahında, İsmet Paşanın 
(tarihi oda) sında, §U kısa kararı 
kabul etmişlerdi: 

- Taarruz, Ağustosun 26 ıncı gü
nü ba.şlıyacak. 

Bu karar; artık Türk milletinin 
kat'i istiklal ve parlayacak istikba -
line en büyük bir işaretti. Hür do -
ğan Türle, hür yaşadığını iddia ~ttik
ten sonra, ebediyen hür kalacağını 

da bütün cilum karşısında ispat ede
cekti. 

(Başkumandanlık meydan muha -
rebesi) nin baştanbaşa bir destan 
olan tafsilatından bahsedecek deği
liz. Çünkü, Türk tarihinin o eşsiz 
zaferini bu dar sütunlara sığdırma -
ya çalışmakla büyük bir hata işle -
riz. 

Onun için göz kamaştıran bu mu
azzam hadisenin başlıca noktalan · 
na, sür'atli bir göz gezdirmekle ikti
fa edeceğiz. • 

26 Ağustos günü; (Türkün, milli 
mücahedesinde hayat ve istiklalini 
kazandıran... Uzun ve mustarip se
nelerin heyecanını taşıran... ona fe
lah yolunu açan zafer) le başlamış -

tı .• 
Bu sabah tanyeri ağarırken, sene-

lerdenberi derin bir hüzün ve sükun 
içinde duran Af yon dağlarında gür· 
teyen top sesleri, Yunan siperlerinde 
korkunç akisler yapmıştı • 

Her zaman, kahramanlığın ve za • 
ferin piştarı olan Türk topçusu, bü
tün düşman müstahkem mevkileri 
Uzerine kahir bir ateş açmıştı. Ve .. 
birdenbire bütün Türk siperleri de 
yaylanmış.. T.Urk piyadeleri, önüne 
geçilmez bir sel gibi, düşman safları 
önüne akmıştı. 
Başkumandan, Ankaraya §U kısa 

telgrafı çekmişti : 
(Bugün, 26 ağustos 338, saat on · 

dan itibaren, tekmil cephede taarru· 
za başlanmıştır. Muvaffakıyet, Al· 
lahtandır.) 

Bu sırada düşman, derin bir gaf-
let içind~·di. Cephelerdeki tahşid:ıt 
ve tahkimattan emin olan Yunan 
başkumandanlığı, Loyit. Corcun te
veccüh ve iltizamından ilham alarak 
bir kısım kuvvetlerini Rumeli yaka
•rna geçirmişti. Fakat, (Türkiyede -
ki kuvayi işgaliye kumandanı, gene
l'al Harington), derhal bu kuvvetle· 
tin karşısına gerilmiş; Yunanlıların 
Çatalca hattından ileri geçmelerine 

:müsaade etmemişti. 

Bu telgraf; i§te o e~iz zaferin ilk 
müjdecisi idi. Ve Ankarada, derin 
bir heyecan husule getirmişti ... Mus
tafa Kemal Paşaya iman edenler, 
derin bir sevinç içinde çırpınarak: 

Yunanlılar, bu mümanaat karşı -
8Jnda nıUnakaşalara girişirken; Ana
dolunun hariçle olan muhabere va -

- Oh! .. Artık tam mfınasiyle kur
tuluyoruz ..•• 
Demişlerdi ..• 
- Bu ordunun ve bu hükt1metin 

bir şey yapacağı yok.. Artrk, Sevr 
muahedesi ahkamı mı kabul edile
cek; yoksa başka bir çare bulunup 
ta mı bu mücadeleye nihayet verile
cek; nasıl olacaksa olsun ..• 

(Arkası \'81'] 

T A N 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

Öile ne~riyatr - Saat, 12,30: Pllkla 
Türk musikiıi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plilda hafif müıik; 13,25 • 14: Muhtelit 
plak ne~riyatı. 

Akıam neııriyatı - Saat, 18,30: Plakla 
danı muıikiııi; 19,30: Monoloc: Hazım 
tarahndan; 20: Rıfat ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk ııarkıları: 
20.30: Safiye ve arkadaııları tarafından 
!ürk muııikiııi ve halk prkıları; 21: Or
~estra: 

1 - Rossini: {Sevil Berberi) operası
nın uvertürü. 

2 - Strauss: (Limon Çiçekleri memleke
ti) vals. 

3 - Rimski - Korıakoff: {Güne~e Hi
tap). 

4 - Jarncfelt: (Prehit). 
5 - Glasunoff: {Mevsimler) balesinden 

parçalar. 
6 - Lehar: (Gönlümüze Aııkı İhsan e

den Kimdir?) 
7 - Kalman: (Çardaş Füratin) opere

tinden parçalar. 
8 - Rode: (Nişan resmi ce~ıti) tnter

mezzo. 
22: Plikl~ sololar; 22,30: Ajanı ve bor 

sa haberlerı; 23: SON. 

Kahire 

18,30: Pli~; 19,45: Mahmud Abdiırrdı. 
n:an kuarıc~ı; 20,45: Sa~d Dervı, ul tan ta. 
vı; 21: Kuran; 21,30: R!ad ul sombati; 22: 
M:that As~; 20.25: Saıd. Dervi, tantavi; 
22,45: Kırgız Suad; 23: Rıad ul combati. 

• 
Günün program özü 

Senfonik konserler: 

21,10 Berlin: Subert; 21,15 l!tikreş: Su· 
m~, Mo:ı:art vı. 21,25 Kolonya: Suman 
~fıtzn~r; 21,50 Stokholm: Tor Mam'ı~ 
ıdareaınde. 

Hafif kon!et lPr: 

17:30 Münih: Konservatuvardan nakil. 18 
B~rlın: Enstrumantal, ses konseri; 18,l!ı 
Bu kreş: Hafif orkestra: 18,30 Budnpt"şte: 
Orkestra; 18,45 Kolonya: Orkestra, t.tri-· 
ton, piyano: 19 Kôniasberc: Orkestra, ha
valar, keman; 19,30 Hamburv,: Oktot ($u
man); 19,35 Bresl~v: Orkestra, barit'>n, pi
yano; 19,35 Liypzıg: Halk şarkıları· 20 
Liıyp:ı:ig: ~çlı:i oarlı:ıları; 21 S_ottcns: Eilen
celı musikı; 21,55 Tuluz: E~lencelı Proc
r~m; 22 Kolo~ya: $uman, Pıitzner muııikı
sı; 22,45 Zilnh: Karışık kom.er· 23 30· 
Hamburı: Orkestra. ' ' · 

Operalar: 
21,10 Breslav: Şmid'in "Notre - Dame,. 

operası; 21,45 Roma: Mozart'uı "L'oca del 
Cairo., operası: 22,30 Paris P. T. T.: Casa· 
desus'un "Cachaprcs,. operası. 

Oda mmıiklsl : 
ı B.15 Var1ova: W olf - Fcrr.ııri musilcisi· 

ı9 Hamburı: Oktcl (Şubert): 21.20 :Konias: 
bere: Viyolonsel - Pyano ıonatlarL 

f<"15 ıtall~r : 

22 Varfova: Leh musikisi; 22,35 Sottcnı: 
Orıı konseri: 23,20 Viyana: Sopran tardm
dan şarkılar. 

"'-ı' 
21,10: Hamburr, Könlısber vs. 23,30: 

Vaqjova: 23,30: Berlin, Breslav; 23,50: Ro
ma. 

BORSA - --· ..... 11 1KtNC1NTEŞRtN ÇAR.SAllBA 

Pa r a lar 

Ait ış 

Sterlin 615,-
1 Dolar 124,5 
20 Fransız tr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Orahmı 20,-
20 lsviçre fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak ku- 72,

ronu. 

Satış 

6JS-, 
124,S 
117,
'30.-
85,-
23.-

5:05.-
23.
,6.-
18,-

ı Şilina 
I Pezeta 
I Mark 

20,- 22,-

1 Zloti 
1 Pencö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
tsveç kuronıa 
Altın 
Banknot 

Çekl er 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brukscl 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 

Amsterd. 
Pra& 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
var$ova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belarat 
Yokohama 
Moslı:ova 

Stolı:holm 

Tah vilat 

R ıhtıtr 

Teıcil edilmemışbr 
24,- 26,-
19.- 20,5 
20,- 23,--
12,- ~4.-
47,- 1Q,-
Tescil edilmf'miııtır 

30,- 32,-
990,- 991,--
240,- 242,-

614,5 
0,7940 

17.1125 
15,0825 

4,6932 
89,34 

3,4540 
65,0925 

l,4755 
22,4175 

4,25 
7,4125 
1,9710 
4,24 
4,3125 

108,7062 
34,7425 
2.7837 

24,75 
3,1532 

613,-
0,i950 

17,15 
15,1310 
4,7055 

&9,56 
3,47 

65,2525 
1,4792 

22,4475 
4,2610 
7,43 
1,9787 
4,2512 
4,3230 

108,9725 
34.8287 

2,79 
24,?S 

3,1562 

Anadolu I ve II kopun kesik 

" 
111 

.. Miımessil 4560 45,25 

is ti k razlar 

Truk borcu 1 
" il 

" III 
E;~ani A. B. C. 
btıkra.ı:ı Dahili 
Sıvaa - Erzurum I 

ı.. ll 

Eı h a m 

11 Bansaaı 
N 
H11mnın1 

Anadotıi 3 60 

" 3 100 
Şırlretı Havnye 
Tramva7 
Bomontı Nekt84' 
Terkoa 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oıımanlı Bankaeı 
Sarlı Merkez Ecıaneal 
% 7 Sıvas 

23,25 
22.10 
22,45 

96.-
99,25 
99: . ~ 

100,25 

ll.-
10.
ıo-
2~.20 

39,SO 
16-
20.50 
J.-
12.
ı3,60 

89,-
29.-

3.!10 
99.50 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Çok Derde Deva 
Eski zaman hekimlerı l:er derde 

deva olacak - tabii 1<endılerinın 
işini de kolaylaştıracak - bir ilaç 
bulmayı düşünmüşler ve tı~nıen 

hemen yetmiş iki t ürlU maddeden 
mürekkep meşhur ti ryakı icat et
mişlerdi . Şöhreti asırlarca süren 
bu i l Acı yeni hekiml iği kuranlar
dan bir büyük adam, "Claude aer
nard,, öldürmüştü. Bu büyük he
kim gençl iğinde eczacı çıraklığı ya· 
parken, hangi ilaç bozuk çıksa. us
tası: 

- Aman atma, sonra ti,.yak ya
parken onu da kullanırız •.. 

Dermiş. Ustasının bu sözü yük
sek fikirli gencin zihnıni açar. 
Böyle bozulmuş ilaçlardan her der
de deva arıyan eski hekiınliği dü
zeltmeye kendi kendine :ıhteder ve 
ahdini yerine getirir. Çünkü he
kimliği 1<::i1<ünden donilecek kadar 
değiştiren biiyük Pasteur onun yaz 
ınış olduğu kıtabı okuyarak yeti
şir .•• 

Yeni zaman hekimlerinin, öyle 
her derde deva olacak bir ilaç bul
mak iddiaları yoksa da. kullandık
lar ı bir tek ilaç birçok derde deva 
olduğunu kendi kendine gös~ermiş
tir. Eski zamanın tiryakı, terkibi
rıin pek karışık olmasından dolayı, 
A.det a gizli bir şey olduğu halde bu 
yeni zaman i lacı büsbiitlin mey
danda bir şeydir. Onu herkes bi
lir ve pek çok kimseler onun alkol
le karıştırılmış şeklini dainıa evle
rinde hazır tutarlar. 
Bu ilacın iyot boyası olduğunu ta

nii derhal anladınız. Ona ı<imisi 
tentüriyot der, frnnsızca bilenler 
teinture d'iodo (tentür diyot) der-

ler. Eski ilim dilimizdeki adını unut 
mak istiyenler do sıbgı ıyod "tes
nıiye,. ederler. Hepsinin nıa'<sudu 
birdir. 

Her kimin bir tarafında bir ya
ra, bere olsa hemen ondan sijrer. 
Kimin bır tarafı ağr ısa hemen 0 

ilaca ba~"urur. Kimin gıığ•.•ind!') 
nezle olsa yine 0•1dan «ürdürür. 
Gliserinle karıştırılır, boğaz ağrıla • 
rına karşı Eürtılür. 

Mikropları telef etmek için baş 
ili.ç odur. Onun için opcratorler 
ameliyat yapacakları yerler., ondan 
sürerler. Bu usul buluııduğundan
beri, anıeliyattan sonra derinin 
kirlenmesinden ileri gelen olünıler
den pek çoğunun önü alınnıışbr. 

Süt içerisine iki üç damla akıtı
larak içilebilir. Neye iyi gcldıgini 
söyliyemeın, çünkü bu şekilde he
kim reçetesi olmadan kullanmak 
hiç doğru olmaz. 

Zaten iyot boyasının :yililderi, 
burada saymakla tükenmez. Gerek 
içerden, gerek dışardan kullanıla
rak pek çok dertlerin şifasına hiz
met eder. 

i yodür denilen şekline gelince; 
bunun da pek çok iyilikleri, hiz
metleri çoktanberi bilinir. O de
recede ki, vaktile biz mektepte o
kurken arkadaşlarımızdan biri 
hasta başında geçirdiği imtihanda, 
hastaya ne ilıi.ç vereceğini bileme
mişti. Hocamız uzun sakalın ı tuta
rak ve küçücük parlak gözlerini 
tebessümden daha ziyade parlata
rak: 

- Acanıın, demişti, ba9kn hiç 
bir şey bilmiyorsanız, iyodür ilncı 
da mı hatırınıza gelmiyor? 

9 

Tayyare Piyangosu Çekildi 

Dün kazanan numa
ralan neşrediyoruz 

Tayyare piyangosu dün çekilmiştir. 
Keşideye bugiln de devam edilecektir. 
Dün ikramiye kazanan numaraları sı
rasiyle 119ağıya yazıyoruz: 

15000 lira kazanan No. 
944 

12000 lira kazanan N o. 
9260 

2000 lira kazanan No. lar 
34838 3150 

1000 lira kazanan No. lar 
33932 20023 

500 lira kazanan No. ;-ar 

1089 3956 15 9;3 15336 
17381 22936 23376 ~6124 
26609 27617 24201. 

200 lira kazanan No. 
29605 

150 lira kazananlar: 
1440 1831 3023 
5951 10500 12112 

14336 15396 1575.3 
19027 
25796 
32661 
37587 

21948 
30263 
34200 
37700 

22533 
305!)1 
24078 

38500 

5776 
13669 
18789 
23697 
31173 
36256 

100 lira kazanan No. llr 
15 1604 244!> 2571 

4236 4148 5247 6993 
9381 9918 120.SG 12017 

13443 13957 13178 14790 
14075 15541 1548!1 15060 
16623 1 3r 21l4~ 21377 
23799 249b_ 24956 249 2 
27240 27154 27789 27482 
8370 28367 30837 30360 
32887 32876 32862 32982 
03118 34638 35JG3 38443 
3826 39619 

432 
699 

9 
1750 
23i2 
2586 
3976 
4161 
4443 
5485 
6945 
7339 
7959 
8290 
8655 

9654 

50 lira kazananlar: 
999 
509 
309 

1298 
2704 
2025 
3492 
4512 
5735 
5265 
6637 
7767 
7655 
765 

9139 
9673 
9187 

10017 
11722 
11082 
12863 
12761 
13956 
15027 
16643 
16722 
17791 
18695 
19777 
20 53 
20236 
21457 
22570 
22702 
2d623 
240 1 

692 
42 

. :!6~8 
1881 
2220 
3716 
3l46 
4963 
5654 
5871 
6625 
7751 
741'7 
804<3 
9474 
9310 
95S2 

637 
225 

1196 
1925 
2781 
3780 
4222 
4060 
5177 
5767 
63~8 

7860 
7814 
8437 
9538 
9610 
9103 

5645 
6146 
7352 
7437 
8616 
8584 
8073 
9184 
9062 

10353 
11566 
J2589 
12459 
13837 
14313 
15233 
16130 
16133 
17204 
18400 
18690 
19856 
J9574 
19039 
20868 
20716 
20099 
21804 
21563 
22688 
22605 
23924 
24385 
24639 
25678 
26697 
26549 
27742 
28472 
28045 
28358 
29738 
29583 
30710 
30985 
31799 
31694 
32782 
33796 
33952 
34729 
35868 
35365 
36120 
37055 
38386 
38152 
39618 
39 52 
39058. 

6909 
6626 
2602 
7344 
8946 
8304 
8201 
9396 
9698 

10943 
11120 
12586 
13011 
14514 
147;}2 
15369 
16419 
16081 
178845 
18337 
18723 
19869 
19784 
19153 
20346 
20774 
20657 
21995 
21217 
22780 
22582 
23735 
2'1377 

24236 
25390 
26482 
27698 
27740 
28863 
28993 
29993 
29657 
30223 
30315 
30549 
31021 
31807 
82822 
33240 
33764 
34300 
35204 
35012 
36531 
37800 
38361 
38913 
39554 
39965 

6535 
7587 
7387 
7070 
8088 
89::!7 
8460 
9620 
9502 

10602 
11358 
12190 
13557 
1-15 o 
14485 
15186 
16718 
16937 
17580 
18281 
19537 
19639 
19801 
20919 
20561 
20367 
21015 
21213 
21001 
22828 
22836 
23797 
24107 
24293 
26086 
26250 
27529 
27305 

28069 
28026 
29623 
29348 
30840 
30244 
31783 
31785 
32250 
32217 
33130 
S3950 
34757 
35014 
36474 
36551 
38121 
38810 
39950 
39139 
39823 

6305 
7808 
7203 
7818 
8705 
sa o 
9904 
9149 
9478 

10295 
12606 
1:!965 
1S933 
14295 
15911 
JG171 
1632 
17606 
17877 
18958 
19590 
19657 
1922:? 
20uJ4 
20730 
20296 
21714 
21449 
22149 
22~67 

23603 
24744 
24228 
25577 
26413 
26635 
27209 
27976 
2S62S 

28330 
291 8 
29020 
30740 
30033 
31561 
31139 

32620 
33.592 
33465 

34039 
35876 
35510 
36536 
360!11 
38253 
3848i 
39642 
39978 
39-tt4 

Doktor Hüseyin Hüsnü Te
davinin Şeklini anlatıyor 
Şırınga ile birçok hastalıkları der· 

hal tedavi ettiğini ileri süren doktor 
Hüseyin Hüsnü, hakkındaki neşriyat 
dolayısile eski iddialarını teyit ede
rek dün bir muharririmize ı:;u izahatı 
vermiştir: " 

"- Enjeksiyon ile tedavi yeni bir 
usul değildir. Bu ötedcnberi her mem 
lekette en seri ve kat'i tedavi usulü 
olarak kabul edilmiı;ıtir. Yalnız ben 
değil, Ankaradnki verem dispanserin
de de hastalar bu usul ile tcda vi e· 
dilmektedir. Ancak, temin ettiği ka. 
zanç hakkındaki rakamlarda bir yan 
lışlık vardır. Bir ay zarfında 138 bin 
lira kazandığım doı:rz·u değildir.,, 

-Simavne KadısıOğlu 

9092 
100 9 
11903 
Jl486 
11159 
12599 
l3796 
14116 
15044 
16303 
163·12 
18301 
19979 
20543 
20137 
21351 
22184 
22824 
23019 
24221 
5016 
25225 
26234 
27459 
28354 
29651 
29765 
30538 
31574 
34012 
35760 
36757 
37902 
38447 
39892 

2596 6 
25953 
26658 
27135 
28757 
29109 
29238 
30172 
33974 
35653 
36856 
37416 
37587 
38502 
39731 

10395 
11502 
11200 
12020 
13942 
14201 
15631 
16316 
16-17'1 
17639 
180 ..ı 

19558 
20842 
20268 
21672 
22129 
22412 
24266 
25394 
25165 
25269 
26532 
27964 
28315 
29300 
30400 
30821 
33264 
35819 
36321 
37508 
37719 
38144: 

10854 
11118 
11763 
12646 
13123 
14096 
15975 
16193 
16668 
18189 
19112 
19Wl 
20175 
21185 
21040 
22338 
23370 
24~91 

25089 
25199 
26224 
273 6 
28973 
29328 
29138 
30035 
31487 
33240 
35874 
36712 
37390 
37883 
39631 

BEDREDDiN 
DESTANI • 

30 lira kazanan No. lar 

673 22 757 677 
7 878 769 301 

1589 1646 1640 1064 
1597 1489 1174 2060 
2935 3331 3645 3428 
3301 3891 3193 3495 
3364 3927 4021 4397 
5552 5854 5540 5072 
5456 5787 5441 5979 

Yazan: 

NAZIM 
HiKMET • Yakmda çıkıyor. 

Fivnb 50 kuruştur. 
Şimdiden sipariş 

veriniz! 
Yeni Kitapçı Ankara 

Cadrfesi No. 85 
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~----------------~ HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şifai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yn,ta 
istimal edebilirler. Hasım dt-po
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936 - 937 
başmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle
rinden çıkarılmıştır. içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şi§elerd~ sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 
ı~ litre 40, ~.! litrelik 60, 1 lıt· 

relik l 00 kuruştur. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu 

~ ................... , 

~-----... Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en güzel 

koleksiyon unu 
teşkil eden 

KIŞLIK 
kumaşlarını muh
terem müşterile • 
rinin enzan tak • 
dirine arzediyor. 
Beyoğlu, istiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 

~-----... 

Bir çok tıraf bıçaklarını tecrü. 

be ettim. Hiç birisinden mem
nun kalmadım. 

p 

N·hayet sakalım kutluyu ha· 
fifliği ile tırat eden POKER 
tıra, bıçaiını beğendim. 

o K E 

Çünkü; POKER; cildi tah
ri, etmeden çabuk ve railat 
hrq eden bıçaktır. 

R 
Dünyanın en eski ve en iyi tıraş bıçağıdır. ------'* 

ÇARPINTI, NEVRC L 
dan 20 damla almakla derhal ge· 

Çer. Sinire, hafakana, teessürle 

bayılanlara emsalsiz ilaçtır. 

l//lft .......................................................... ~ 

isianbul GayrimübadUler Komisyonundan : 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

1344 Beyoğlu E. Dere çıkmıtzı E. 10-10 Mü. Ahşap hane ve 300 Açık ar-
Kamerhatun Y. Dere çıkmazı Y. 7 - 36 dükkanın ı 3 his. tırnıu 

ve Papa.sköprüsü 
338!) Mahmutpaşa !\fodrese 6 41 metro arsanın 

40 60 his. 360 .. 
3395 Kadıköy Osmanağa E. Ulusuluk E. 17 Mü. Harap çimento fabri-

Y. Taşocağı kasını havi 13 dönüm 2400 Kapalı 
bağ yeri zarf 

3441 Usküdar Icadiye Çifte çınar E. 6 Mü. 97 metro arsa 100 Açık nr-
Y. 55 tırma 

3561/11 Kadıköy E. Halitağa 62 118 metro arsanın 
Osman ağa Y. Salkım Harita 9 4 6 his. 320 ,. 

3 75 Usküdar Babacan E 13-15-17 lki kıta arsa 330 ,, 
Selami Ali Y. 15-17-19 

5624 Bostancı Çalalçeşmı Çatal çeşme 11. 15 356 metro arsa 220 " 
Harita 61 

56:.?5 .. ,, Çatal çeşme 11. 15 356 metro a.rsa. 220 
" Harita 60 

5626 " 
,, Çatalçeşme 16 1fü. 207 metro arsa. 130 ,, 

Harita 36 
5705 Usküdar E. !cadiye E. Bedros E. 1-3 72 metro arsa 80 .. 

Y. Vangmbağı Y. Değirmen 
5797 Aksaray Bostanba~ı Küçük Langa E. 107 4593 metro bahçe Ye 

Abdullah ağa Y. 107- bostan ve kultlbe ve 
107/ 1 müştemilatının 1610 Knpah 

55 120 his. zarf 

6721 Kasım paşa Karakol hane E. 19°309-311 Dilkan ve fırın arııasım 
Hacı Ahmet ve Uzunyol Y. 19-59-61- müştemil 4945 metro 

ve Dereboyu 63 - 63/ 1 bostanın 20/ 120 his. 1000 " 
6737 Galata Kılınç E. Dibağhan~ E. 3t J 87 metro arsa 1870 ,, 

Ali paşa Y. Mürakip Y. 32 ili 38 
6802 Beyoğlu Fesliyan ve E. 15 83 metro arsa 420 Açık ar-

l~amerhatun Şerbethane Y. 17 tırma 

7322 Fener Tahtaminare Külhan E. 24-!?G 129 metro arsa içinde 

Y. 30 tonoz vardır. 260 
" 

7657 Kuzguncuk Çiçek E. 9 5-1,50 metro arsa 50 ,, 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 25-11-936 tari-

hine düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış mUnhasıran gayrlmübadil bonosiladır. 

~-------, 
or. HORHORNi 
EminönU eczanesi yanında Tel 
24131 Her gün aktama kadar 
hastalannı kabul eder 

lstanbul Cumhuriyet Müddei-
, umumiliğinden 

İstanbul Adliye Daıresi için rnübayaa edilecek 100 ton 
___________ , nlaren lave komiirü açık eksiltmeye konmuştur. r\'1uham-

men bedeli beher tonu 135 o kuruştan 1350 liradır. rJiu
vakkat teminatı 1O1 lira 25 kuruştur. Bu işe ait sartna

Ya.5adığmnz e>k<>nomi llrv
rinde "ize pahalıya mal edll
mP.k i"tene>n naslhatkri ı>ilp
heli görlinUz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yarrm ea
at zarfında o tesirini gös

termiştir, bile. 
Krem Pertev'in yarrm a

sırlık şöhreti asılsız değil

dir. Yüz binlerce kişiden 

Krem Pertev hakkında 

samimi kanaatlerini sora

bilirsiniz. 

ZAYl - 199 sayılı Gümrük Ko -
misyoncu maiyet karnemi zayi et -
tim. Yenisini çıkartacağımdan eski • 
sinin hükmü kalmamıştır. Necmtttin 

meyi görmek istiyenler tatil günlerinden maada hergün 
Sirkcci<.le Aşır efendi sokağında 13 . nu.marada !stan hul 
C. Miiddeiumumiliği Levazım Daıresınde görebilirler. 
Eksiltmenin 27 / 11 / 936 Cuma günü saat on beşte tstan
bul C. Miiddciumumiliği Adliye Levazım dairesinde ya
pılacağı ilan ol~1nur. "2894,, 

Türk Hava 
Şubesinden· 

kurumu lstunbul 

Sayın İstanbul Halkının yardırnlarile alınan 9 tayya
reye ad konma merasimi 15 Teşrinisani 936 Pazar günü 
tam saat 14 te Y eşilköy Tayyare Alanında yapılacağını 
ve bütün yur<ldaşlann bu şerefli törende bulunabilnıeJeri 
ve ucuzca gidip gelmeleri için o gün öğleden itibaren Ak
şanun son trenine kadar bütün mevkiflerden Yeşilköy 
için azimctte gidip gelme hakkı bahşeden yüzde e!li ten
zilatlı alelade biletler temin edildiğini Sayın Yurddaşlara 
arzeyleriz. "2874 .. 

12-11-93ü ~ 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

Bayan Muzaffer Kandur 

Suzinik tarkı - inlesin kalbim 
Beste: Mustafa Nafiz 

IIüzam şarkı - KcmraJ saçının 
Nr. 270108 Beste: Mustafa Nafiz 

BAYAN ŞÜKRAN DENiZER 
Fantazi - Bir balo gecesi 

Nr. 270112 Fanta~i - 36 nıodeli 
1A YAN SEMAHAT ÖZDENSES 

Nr. 270109 
Hicaz şarkı-Aşkı hüsranla 
Uşşak ~arkı - Penr.creden bakma 
BAY HALİL SÖYLER 

Nr. 270115 
Zara şarkrsr -- Gelin Giıvey 
Emrah - Eridi kalmadı dağların karı 

~------Satışa çıkarılmıştır. •ı _____ ,, 

Bir Doktorun cazip keşfi; 
Solmuş ve buruşmuş bir ci:din 

GENÇLIGINI iADE EDiYOR 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün
yayı hayrette bırakacak fennin son 
zaferini ilii.n ediyor. Buruşuklukla • 
rın yalnız sebebi zuhuru değil, iza

le çaresini de bulmuşlardır. Anneler, 

hatta b!.iyük anneler, artık gençlik 

zamanlarındaki taze ve açık tenleri • 

ne kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşların
da olan kadınlar, gençliklerindeki 
yumUfak ve buruşuksuz bir cilt temi
nine muvaffak olabilirler. Buruşuk· 
luklar, ihtiyarladığımız vakit zuhura 
gelir, cilt; bazı canlı ve besleyici un
surları kaybeder. Bu unsurlar, ;ıim

di kemali itina ile intihap edilml§ 
genç hayvanlardan istihsal edilmek • 
tedir. Bunlarla cilt beslendiği tak • 

dirde tazeleşir ve gençleşir. Işte; Vi
yana üniversitesinde profesör Dr. 
Stejskal idaresinde yapılan keşfin şa
yanı hayret semereleri bu profesörün 

ke~finin münhasıran istimal hakill 
Tokalon müessesesi tarafından bil ' 
yük fedakarlıklarla temin edilmiştir. 

"Biocel., tabir edilen canlı hUce1' 
reler hülasası, yalnız pembe rcııgi#' 
deki Tokalon kreminde bulunur. Hal' 
tanelerde 60-70 y~lanndalti kadJ11" 
!ar üzerinde yapılan tecrilbelerdc aJtf 
hafta zarfında bu ukluklar.mnı tJ• 

mamen zail olduğu görülmüştür. Jlef 
akşam yatmazdan evvel yegane c\Iı 
unsuru olan pembe rengindeki Tok•' 
lon kremini kullanınız. Siz uyurkell• 
O, cildi besler Ve gençleştirir. ScriaJS 
buruşukluklar izale olur ve birk•O 
hafta zarfında daha genç görünıtıUf 
olursunuz. Gündib: için (yağsız) be" 

yaz rengindeki Tokalon kremini lcW' 
lanınız. Siyah benleri eritir, açık file" 

sameleri kapatır ve en sert bir cildi 
yumuşatır, beyazlatır ve gençleştirlt• 

iktisat Vekaletinden: 
"İŞ KANUNU,, nun dokuzuncu "Teşkilat,. faslın

daki hükümlere göre kurulan "İŞ DAİRESİ,. nin Teşri
nisani 1936 başından itibaren faaliyete başladığı 145 in
ci madde mL.tcibince ilan olunur. "1661,, "'2802,, 

Emirgan Orta Okul Satınalma 
komisyonundan: 

Okulumuzun 6/11/1936 Cuma günü saat 15 te 1208 
Lira 7 8 kuruş keşif bedeli içindeki istinat duvarları tami
ratına teklif edilen fiat yüksek görüldüğünden 16 ı ı/ 
1936 Pazartesi günü saat 11 de ihale edilecektir. Bu işe 
ait şartnam~ Okulda görülerek öğrenilebilir.İlk teminat 
91 Lirad~r. lsteklilerin bu işe benzer bin liralık iş yaptı~
larına daır Nafia Müdüriyetinden alınmış vesika ve temı
nat makbuzlan ile İstanbul Liseler Muhasebecili~inde 
belli gün ve saatte gelmeleri ilan ol un ur. ( 2 7 8 3) __....,,-

lktısat Vekaletinden: 
1 - V ckaletimiz Deni.z Ticareti Müsteşarlığı ıcin be

her nüshası 21X29 eb'admda tahminen (50) fornıadaJ1 
ibaret olmak üı;erc (1200) nüsha (ARSIULUSAL) is3 " 

ret kitabının bastırılması şartnamesi mucibince on beş 
gün ınüddetle yeniden münakasaya konulmu'}tur. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin lstanbul<la oe
niz Ticaretı ve Ankarada Vekalet Levazım lVIüdürh.il<le
rine müracaat etmeleri. 

3 - Münaka~a 27/11/1936 Cuma günü saat l'l da 
Ankara da Vekalet Deniz Nakliyatı Umum M üdürJüğii~
de toplanar.ak komisyonda icra edilecektir. 1ste;diJeruı 
4500 liradan ibaret olan muhammen bedelin '?o 7.5 hesa
biyle tutarı olan (337) buçuk liralık muvakkat ten;inat~ 
yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelerı 
ilan olunur. ( ı 702) (2886) 
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ilaçlarınızı Bah~e 

kapıda 
SALiH NECAl i 

TAN 

den ahnıı.. Rec;eteJerinla 
bilyOk bir dikkat. ciddi 
ht ... bıtikıı.metl~ ha.ım"lın:ın: 

K ES K • N ER• Grip, Nezle, bLf ve d1' •tnJann 1 K A Ş E L 1 muannit sancılan blr anda keae/ 
Kıymettar bir Ulçtır ' 

Dr. 1 H S A N SA M I -

OKSOROK ŞURUBU 
OksürUk ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
7 ikinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Bankası 

ve ecza depolannda bulunur. 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

AKTiF 
Kasa 

ALTIN: Safi kilogram 17.088.617 
BA!\'KNOT . • • . • • • 
UFAKLIK. • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası . • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 

•Lira .. 
,, 

Lira 

24.03&.MS. 70 
8.790.854.-

761.675.60 

;,, 

330.253.82 

Lira 

33.589.078.30 

330.253.82 

PASiF 

Sermaye . • • • • • 
ihtiyat Akçeıi . . . • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan tıazine tarafından 
va.ki tediyat • • • • • • . 

• • • 
• 

Lira 

" 

• 
• 

158.748.563.-

12.064.611.-

Lıra 

15.000.000 -

1.551.1~2.53 

ALTIN: Safi kilogram 4:.398.244 1Lira 6.186.482.301 

22.329.141 

18.177.786.76 

Oeruhde edi evrakı nakdiye 
ba.klyesi. . • . • , • • • 

14:6.683.952. 
Altına tahvili kabil Serbest dö-

vizler • • • • • · • • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye k&r· 
şıhğı • . • • . . • . • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 

1 

.. 
" 

Lira 158.748.563,-

24.386.598.20 

Kal'fı1ığı tamamen altm olarak il 
ilaveten tedavült: vazedilen . . Lira 
Reeskont muka~ili ilavt:ten tcd.l\ 19.000.000.-

vazed. ı " 6 000 000 
"----------=~·:.::..:.·:::~·-.ı 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz Taahhudatı : 

171.683.052.-

14.042.078.98 

vaki t.ediyat . • • • ••• ._"-- __ 1_2_.064._.6_1_1_.-_" 146.683.952,-
Diğer döruler ve alacaklı kil· l.o97.4ti 
Altına tahvili kabil dövizler . · ıLira 

Senedat Cüzdanı : ring bakiyeleri. • • • • • " 24.829.006.10 ------:...:....:...:::..:. 
24 g..:ın ı n3.86 

73.i~U.~:>0.96 HAZlNE BONOLARI • 

TtCARl SE?--."EDA T . • 
• • • j~Lira 429.206.36 
... , u~ı_,. ___ 2_4:_.4_05_.0_1_1._os 2(.834.277 .~ 

Muhtelif •• • • • • • • • 

Esham ve Tahvilat cüzc:İam: 
Esmer, sanşm, kumral her 

tene tevafuk eden güzellik 
krcmleridir. Sıhhi usullerle ha· 
zırlandı~ndan cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke. sivilce \'e bu
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamın yağlı gece 

için pembe renkli 

34.502.560.23 

( Tahvillt (itib&ii kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 4:.04~.24 7 .92 

( Dcruhde edilen evrakı n&k· ıLir"a 
A - ( diyenin kal'fılığı FAham ve 

------------~---ı 
38.5'7.808.15 

2 - Krem Balsamın yağsız 
gündilz için beyaz renkli 

3 - Krem Balsamin acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamın acıbadem 
gUndüz için 

Kibar mahfillerin takdir ile 
kullandıkları yegane sıhhi krem

lerdir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • 
Tahvilat Uzerlne • • • 

Hissedarlar. • 
Muhtelif. • • 

• • • • 
• • • • 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
10000 Metre beyaz yağlı kanaviçe 

6000 " yeşil yağlı " 
1 -Yukarıda cinse ve miktarı yazılı (2) kalem mal

zeme şartname~i mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
.. ı~.-- Pazarlık 13/Xl/1936 tarihine rastlıyan Cuma 
~nu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şube
den alına bili:. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatt~ <fo 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen 
Komısyona gelmeleri lazımdır. ( 2 4 2 2) 

QANKAYA 
YAT.IRILAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi VtRiMLiDiR 

UOlANJS( DANr ONi ~: 

• • • 
• • • 

105.584.33 
17 .491. 721.6:1 

Yeklln 
ZF 

17 .597.305.97 

4.500.000.-
9.818.394.45 

300.287.668.33 

istanbul Jandarma Satınalma 

Komisyonundan : 
Eşyanın cinsi: 
1 - 2 S Portatif demir sehpa 
2 - Caz yapmak için biri tenor diğeri alto iki Saksifon 
3 - Bir tane tulumbah ve beyaz tromba 
4 - Bir tane tulumbalı beyaz trombon 
5 - Bir tane caz dav~Ju teferrüatile 

Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Ku. Lira Ku. 
640 00 48 00 

1 - Jandarma Genel Komut:ınlığı Bando muzıkası 
için yukarda cinsi, tahmin bedelı ve ilk teminatı mikdarı 
yazılı beş kalem caz malzemesi eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 -- Eksıltme 13/İkir.citeşrin/936 Cuma günü saat 
"1 S., de Gedikpaşada Jan~anna Dikimevi binasındaki 
Jandarma Satmalma Komısyonunda yapılacaktır. 

3 -· İsteklilerin ilk teminat mektuplan, hüviyet ve ti
caret kağıtlarile belli gün ve saatte komisyona gelme-
l . "2584,, en. 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 
1 - 936 sene~i için Zabıta memurl;ırma satın alınacak 

azı 4500 çoğu 5419 çift Fotin ile azı (soo çoğu 4960 çift 
Getir Yirmi bir f~Ün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Fotinin beher çiftine 335 ve Getirin beher çiftine 
2 7 5 kuruş muhammen fiat konulmuştur. 

3 - İhale 16/11/936 Pazartesi günü saat on beşte 
Emniyet İşleri Umum fv1iidürlüğü binasında müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltemeye girecekler 2384 lira 52 kuruşluk mu
vakkat teminat mektup ve makbuzu ile ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 Üncii maddclerind~ Yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplannı ihale vaktınden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. • 

5 - Bu iş için fazla izahat almak, nümunc ve şartna
mesini görmek istiyenlerin hergün Sözü geçen Komisyo-
na müracaat edebilecekleri. ''1558,, 2570 

• 

Yek\ın 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

aoo.2s1 .se~.sa 
;::::== 

İskonto haddi 'fo 5 Y:ı Altın üzerine avans 70 4 ~ 

Satılık Bina 
Kızılay Cemiyetinden: 

Çağaloğlunda lıtanblll Sıhhat ve içtimai Muavenet Direk
törlüğü kar•ı~ında Kızılay Mümeaailliğinin bulunduğu bina 
ıatılıktır. M~racaat mahl\lli Yeni Poıtane civarınd.ı Kızılay 
hanında (eski AJuarayldar hanı) depo direktörlüğüdür. ' , -. .__._ 

Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra için seçme sınaviyle şu Müzisyenler alı-
nacaktır: 

A ·-- Bir Fli.it ve küçük Flüt çalan. 
B - Birinci ve ikinci keman çalanlar 
C - Viyola çr.alabilenler, ' 
Ç -- Bir kontrbas çalan, 
D -- Bir ü~Ün<'Ü Trombon çalan, 
E - Bir obuva "Korangle,, çalan, 
2 - Seçme sınavlan İkinciteşrinin 23 - 27 inci "Pa

zartesi. Salı, Çarşamba. Cuma,, günleri saat ı O da Gala 
tasaray Lisesinde yapılacaktır. "2 7 3 6., • 

-~ iŞE GiREBiLMEK iÇiN ·-· 
Banka.· Fa.brika ve Ticaretevlennde çalışmak için : Defler yazılışın 
4 .. şeklı, Faız hesapları, bilanço, Bono, Çek ve Poliça kaideleri öğre
tılır. Hususi muhasebeci şehadetnamesi verilir. Programı altnak ve 
yazılmak için AMERIKAN ERKEK LlSAN VE TICARET DERSA
NESlNE başvurunuz. 

il•~ Sultanahmet, Alemdar caddesi 23. Husust ders de verilir. 

""'---· 

ÇAM K kulu EREN K o L Q N y A S ı Kalp ve ciğerlere ferahlık veren aıhhi ye~i icat f_evkatidc.mükemnıel bir kolonyad: • 
O . . . . . . • . ER~N kolonyası banyonuzu çam ve ~ır çıçeklerı kokularıle ilkbahara çevirir. Ci?din: Beş gram 

verir, ve mis gibi kokutur, ııım ve markaıma dıkkat edınız. Tanınmıe eczane, ıtrıyat ve tuhafıye magazalarında satılır. Depoıu Evlıya Zade J\'ureddin ticarethanesi, lıtanbul. ıze taze hayat 
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Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz 

~ Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz 

-. - -- H A S ·A N 
Ozlü Unlarına Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - Kalori -Gida :_ ~Kuvvet - Sıhhat 

= Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Özlü Un lan 

-~ J......._, ...._ Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve. sevdikle_rini bıktmruyarak değiştire değiştire ' yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mil-
~ kemmel, özlil unlarla yavrularınız neş'elı sıhhatlı, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv

vetlenir, ishal olmazlar. HASAN OZLÜ UNLARtLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve ta:tıııa.rm ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN OZLU UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DİKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, lSTANBUL. 
BEYOCLU. . . 

VA 'DAŞ. ! 
YERLi MAL/ KULLANMAK 
MEMLEKET BORCUDUR 

Muhterem müşteri'erimize iftihar ederek bildirmek isteriz ki Türkiyede Türk ışçilerıle tam 
yerli tıraş bıçağı imal eden yalnız bir Türk fabrikası vardır. RADIUM ve EMlR markalı tıraş 
bıçakları, işte bu Türk fabrikasında en son sistem makina~arla ve en iyi cins mevadı iptida
iye kullanılarak kendi vatandaş arımız tarafından kemali itina ve ihtimam'a yapılmış TAM 
)'ERLİ mamu?atı bıçaklardır. RADIUM ve EMiR bıçaklarını kullandığınız takdirde hem ucuz 
tedarik ettiğiniz için müstefit olacaksınız, hem en iyi bıçak ku' landığınızı an'ayarak 
memnun kalacaksınız ve hem de kendi memleket;mizde yapı~mış TÜRK malı olduğu 
içini ftihar duyacaksınız. 

Senelerdenberi muhterem halkımızın rağbetini kazanan 

RADiUM ve EMiR dir. 

Türkiyenin yegane tam yerli tıraş bıçağı yalnız RADIUM ve EMiR tıraş bıçakları fevka,ade 
mükemmeliyetine rağmen gayet ucuz fiatlarla satılıp dururken ecnebi memleketlerden getiri
len ve daha yüksek fiatlarıa satılan tıraş bıçaklarını kullanmıya lüzum ve ihtiyaç kalmadı~ını 
takdir edersiniz. RADİUM ve EMiR tıraş bıçaklan TAM YERLİ mamulatı olduğu gibi c· ns)erinin 
mükemmeliyeti ve fiatlannın da ehveniyeti itibarile ecnebi tıraş bıçaklarından kat kat üstündür. 

Halis İsveç çeliğinden mamul 0.10 milimetre inceliğinde HAKi <I RADIUM tıraş bıçağı her 
yerde perakende olarak 10 tanesi yalnız 30 kuruştur Almanyanın en üstün ham ma -i
desinden yapılan 0.13 milimetre inceliğinde EMiR tıraş bıçaklarının perakende satışı 10 ta· 
nesi yalnız 15 kuruştur. gerek cins ve gerek fiatı asla rekabet kabul etmez. 

Her yerde sorunuz allnız ve güle güle kullanınız zira YERLi MALI 
KULLANMAK MEMLEKET BORCUDUR. 

Adres: RADiUM TiCARETHANESİ GALATA, Okçumusa caddesi No. 104-106. 

Telefon: 42878. Telgraf: RADlUM - lSTANBUL.Posta kutusu 1313. 

B eş i k t e n mezara k a d ar 
sağlam ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullanan
lar bir çok tecrübeler
den sonra neden daima 

RlDl~LiN 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Ditlerde (Küfeki - Tartre) 
huaulüne iıııkin . bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

• Ditleri mine tabakasını çi
zip hırpalamadan temizler ve 
parlatır. 

• Aaızdaki mikropları o/0 

100 kat'jyetle öl4ürür. 

• Dit etlerini beıler, dit eti 
haıtabklarına mini olur. Ağız 
kokuaunu keser. 

SizdeR YOLiN 
Kullanınız 

..-.-------------------' 
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K A Ş E 

NEOKALMINA 
Grip-Nevralji-Bq ve dit ağrıları-Artiritizm-Romatizırı' 

•ıııııııııııııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııılll 
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. B $ AGR{LARINI 

NEVROZIN ÇABlJN NESE/lJ 

Sahibi: Ahmet Emin Y.u.M.&N - Umumi Neşriyatı idare eden: S. S~ 
Gazetecilik ve Ne§rlyat Türk'JLimitet Şirketi. Baaıldığı yer 'tAN ma 


